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Tøpholm, Westermann og Widex
I den første tid var firmaet opkaldt efter de to stiftere, Tøpholm og
Westermann, mens Widex udelukkende var et produktnavn.
Begge navne har senere været anvendt i forbindelse med forskellige selskaber.
Af praktiske grunde anvendes navnene Tøpholm og Westermann i denne bog konsekvent om de to stiftere, mens firmaet konsekvent omtales under navnet Widex.
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forhistorien

Vi mødtes om aftenen i Christian Tøpholms hjem for
at snakke fremtid over en flaske rød Martini.
Da flasken løb tom, stak vi hinanden på næven
og sagde "Vi gør det!" (Erik Westermann)

fo r h i s to r i e n

Bedre hjælp
til hørehæmmede
Teknikeren
Christian Tøpholm var elektroingeniør med en
høj teknisk begavelse. Hans viden og idérigdom
har i høj grad medvirket til, at Widex udviklede
sig til en af verdens førende producenter af
høreapparater.
Han blev født i 1918 af danske forældre, som
havde bosat sig i Schweiz. 20 år gammel havde
han gennemført uddannelsen som teknikumingeniør i Geneve, og han følte, at det var tid til at
flytte hjemmefra. Han rejste til Danmark – bl.a.
for at kunne bevare sit danske statsborgerskab.
I København fik han ansættelse hos Philips,
hvor hans første opgave blev at effektivisere
reparationen af nye radioer, der ikke virkede
perfekt ved den afsluttende kvalitetskontrol. Det
gjorde han så godt, at ledelsen flyttede ham til
udviklingslaboratoriet.
Senere blev han laboratoriechef på en af
datidens førende danske radiofabrikker, To-R.
Også her var han beskæftiget med udvikling af
nye radioer.
Under den tyske besættelse af Danmark
mødte han Laura Carlsen, som han giftede sig
med og fik sønnerne Erik (1943) og Jan (1946).
I 1949 blev Tøpholm fabrikschef på høreapparatfabrikken Oticon, hvor produktionen var
umoderne og koncentreret om nogle store
høreapparater baseret på radiorør. Hans primære opgave blev at omstille virksomheden til
fremtidens industrielle masseproduktion. Han fik
desuden ansvaret for udvikling af nye produkter
og apparater.

	Erik Westermann (tv) og Christian Tøpholm
udviklede et dynamisk samarbejde og et livslangt venskab.
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Før 1956

Gennem de seneste godt 100 år er det
blevet muligt at hjælpe hørehæmmede
mennesker med stadig mere avancerede
løsninger.
I runde tal er cirka hvert tiende menneske ramt af høretab, men kun få brugte
høreapparater i tiden før anden verdenskrig. Apparaterne var klodsede, dyre og af
begrænset teknisk kvalitet. Man følte sig i
den grad handicappet ved at slæbe rundt
med sådan et monstrum.
Da fabrikkerne begyndte at bruge
elektroniske radiorør i høreapparaterne,
forbedrede det lydkvaliteten markant. Og
opfindelsen af transistoren i 1951 fik endnu
større betydning. Transistoren var en
meget mindre komponent end et radiorør
og behøvede kun ét lille batteri på 1,5 Volt,
mens radiorøret krævede både et lille på
1,5 Volt og et stort på 22,5 Volt.
Få år senere lykkedes det fabrikanterne
at gøre både komponenter og batterier
endnu mindre – og næste mål blev, at
selve høreapparatet kunne flyttes fra kroppen op på hovedet.

Gratis høreapparater
og krav til kvaliteten
Danmark etablerede – efter engelsk forbillede – Statens Hørecentral i 1951. Samtidig
sikrede en ny ”tunghørelov”, at alle danske
borgere kunne få vederlagsfri hørehjælp.
I praksis betød det, at høreapparater blev
gjort gratis.
Hidtil havde det været en privat sag
at anskaffe sig et høreapparat. De to

Købmanden
Erik Westermann har i høj grad æren af, at Widex
allerede fra sin spæde start blev en eksportvirksomhed og i dag tælles blandt verdens seks
største høreapparatproducenter.
Han blev født i 1923 og har en uddannelse
fra tekstilbranchen suppleret med to år på Niels
Brock Handelsskole samt private studier i fransk
og spansk. Under anden verdenskrig var han
aktiv i kampen mod den tyske besættelsesmagt,
blev fanget og sendt til koncentrationslejr.
I 1947 havde Westermann aftjent sin værnepligt med rang af sekondløjtnant og flyttede
til Spanien for at arbejde som korrespondent –
først for direktionen på en sardinfabrik, senere
som sekretær for det danske generalkonsulat i
Barcelona.
Da han to år efter vendte hjem, opfordrede
hans bror, Per, ham til at søge job på Oticon, for
hvem han havde haft opgaver som reklametegner. Virksomheden skulle bruge en eksportchef,
og blandt de 70 ansøgere ansatte ledelsen to
med den bagtanke kun at beholde den bedste –
og det blev Westermann.
Brødrene Westermann havde en særlig grund
til at arbejde med høreapparater. Deres far havde
nemlig i barndommen fået en infektionssygdom,
som bl.a. angreb hørelsen. Resten af livet måtte
han leve med stærkt nedsat hørelse, hvilket
hæmmede ham både i jobbet og privat.
I 1951 giftede Westermann sig med sin kæreste Gerda, som han havde kendt siden barndommen. Ægteparret fik tre sønner: Peter (1952),
Søren (1954) og Anders (1956).

fo r h i s to r i e n

daværende danske fabrikker, Oticon og
Danavox, havde solgt apparaterne med en
pæn fortjeneste. Ved den første offentlige
licitation fik de en brat opvågnen, da den
engelske fabrik Fortiphone ”dumpede”
prisen til cirka en fjerdedel af det hidtidige
niveau.
Statens Hørecentral strammede også
kravene til kvaliteten ved at oprette en
central kvalitetskontrol, som skulle godkende hvert enkelt høreapparat. I første
omgang satte kontrollen de danske fabrikker under pres, men det viste sig hurtigt
at blive til deres fordel på eksportmarkederne. Danske høreapparater begyndte at
vinde markedsandele på grund af deres
høje kvalitet.

	Erik Westermann og Christian
Tøpholm realiserer deres plan.

Perfekt partnerskab
I 1946 havde William Demant og amerikaneren Charles H. Lehman startet en dansk

produktion af høreapparater, ”American
Danish Oticon” – i daglig tale bare ”Oticon”.
William Demants far var tilbage i 1904
begyndt at importere amerikanske høreapparater, og efter anden verdenskrig så
Demant forretningsmæssige muligheder i
selv at producere.
Christian Tøpholm og Erik Westermann
blev begge ansat hos Oticon i 1949. På
det tidspunkt havde den lille nye fabrik et
årligt salg på ca. 1.000 høreapparater. Det
skulle snart ændre sig.
Som fabrikschef var Tøpholm dynamo
for den tekniske udvikling. Han havde
en indgroet forestilling om, at jo mere af
teknologien og jo flere komponenter, virksomheden selv udviklede, des bedre ville
man kunne konkurrere på originalitet, pris
og kvalitet. Tøpholm udviklede faktisk så

Verden uden for Widex

Citroën DS signalerede
fremtid, nytænkning,
optimisme og æstetik.

Gudinden fra Paris
1. oktober 1955 åbnede den internationale biludstilling i Paris, og
publikum i Grand Palais blev slået med forbløffelse ved synet af
den nye Citroën DS. Det stærkt futuristiske design var mildest talt
anderledes: aerodynamisk, langstrakt og stilrent – nærmest noget i
retning af en flyvende tallerken.
Begejstringen var enorm. I løbet af de første 45 minutter blev
749 biler solgt, og da åbningsdagen var omme, havde Citroën solgt
over 12.000.
Teknisk set var bilen også innovativ: Selvjusterende hydraulisk
affjedring, servostyring, skivebremser med mekanisk bremseassistent, halvautomatisk gearskifte uden kobling og et elegant
svunget instrumentbræt støbt i plast.
DS-modellen blev produceret i hele 20 år med minimale ændringer og var stadig en af markedets mest moderne og velkørende
biler, da den i 1975 afløstes af CX-modellen.
Chefingeniør André Lefèvre og den italienske designer Flamino
Bertonis mesterværk har manifesteret sig som et stilikon inden for
moderne design. Og det er næppe tilfældigt, at bogstaverne DS på
fransk udtales ”déesse” (= gudinde).
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Før 1956

mange nye komponenter, at andre fabrikker begyndte at købe dem.
Westermann havde som eksportchef
ansvaret for salget uden for Danmark. Da
han blev ansat, udgjorde eksporten ca. 20
% af omsætningen, og den gik udelukkende
til de øvrige skandinaviske lande. Han
brugte sin energi på at skabe kontakter på
en række andre markeder – både i Europa
og på den anden side af Atlanten. Fabrikken
lå på Amager og hovedkontoret på Strøget,
men selv om Tøpholm og Westermann arbejdede hvert sit sted, så de meget til hinanden. Arbejdsmæssigt var det begrænset
til, når udenlandske gæster blev vist rundt
eller ved fælles forretningsrejser til udlandet. På det personlige plan udviklede de to
imidlertid et stærkt venskab.
I 1956 var Oticons årlige produktion
nået op ca. 10.000 høreapparater – en

ti-dobling på bare syv år. Eksportandelen
var i samme periode øget fra 20 til 90 %
af omsætningen. Tøpholm og Westermann
havde udviklet sig til et ”Dream Team”.

Planen for fremtiden
Allerede i 1955 havde Christian Tøpholm
og Erik Westermann følt, at deres store arbejdsindsats ikke blev værdsat af ledelsen.
De blev derfor enige om at tage konsekvensen.
Den 30. november 1955 meddelte de
ledelsen, at de ville opsige deres stillinger
og forlade virksomheden, når der var fundet nogle passende afløsere for dem.
Samme aften mødtes de hjemme hos
Tøpholm, der boede i et beskedent række
hus i Nærum nord for København. Der var
meget at tale om. Konklusionen blev at
starte egen fabrikation af høreapparater.

Det var muligt, da de ikke var underlagt
nogen konkurrenceklausul.
Oticon havde ikke travlt med at finde
to afløsere. Ledelsen regnede muligvis
med, at opsigelsesvarslet ikke var alvorligt
ment, eftersom både Tøpholm og Westermann havde kone og børn at forsørge.
Da der i midten af januar 1956 endnu
ikke var sket noget, meddelte Westermann, at han ville fratræde for at starte i
en konkurrerende virksomhed. Han blev
straks bortvist med ret til fem måneders
løn. Tøpholm sagde ligeledes op og fik
samme behandling af ledelsen.
Nu skulle planen realiseres.

Fra landbrugsland til industrisamfund

Foto: Polfoto

Landbrugslandet Danmark var kommet gennem anden verdenskrig
uden større ødelæggelser, men industriens beskedne produktionsapparatet var nedslidt. Den anstrengte samfundsøkonomi prægede
tiden frem til 1960, og politikerne arbejdede på at mindske landets
afhængighed af landbruget.
I 1948 var der stadig kun få større industrivirksomheder. En
stram styring i form af toldbegrænsninger, valutarestriktioner og
investeringskontrol gjorde det vanskeligt at drive virksomheder.
Desuden var mange varer rationerede.
En massiv toldmur beskyttede de virksomheder, som producerede til hjemmemarkedet. Men da købekraften i Danmark var
beskeden, endte det med mange lukninger. En lille gruppe virksomheder var mere fremsynede og satsede på eksport. I takt med
andre landes liberaliseringer af handel og økonomi fik mange af
disse virksomheder en pæn fremgang.
Christian Tøpholm og Erik Westermann startede deres egen
høreapparatfabrik i 1956. Det skulle vise sig at være et gunstigt
tidspunkt, fordi den teknologiske udvikling på området begyndte
at gå stærkt. Desuden indså flere lande, at frihandel ville være vejen til økonomisk fremgang, og dermed kunne en større del af den
danske industriproduktion eksporteres. Danmark var på vej væk
fra afhængigheden af landbruget, og efterhånden begyndte landet
at udvikle sig til et moderne industrisamfund med fokus på viden,
innovation, kvalitet og design.

Landbruget var det eneste betydende
danske eksporterhverv først i 1950’erne.
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Fra etablering til gennembrud
1956-1966

Foran os, eller rettere sagt foran Christian Tøpholm, lå en
gigantisk opgave. Før vi kunne dukke op til “overfladen”, og før
jeg kunne udfolde mine oparbejdede sælgerevner, måtte vi jo
have noget at sælge. (Erik Westermann)

F r a e ta b l e r i n g t i l g e n n e m b r u d

I gang
for få midler

Flere af nutidens store danske virksomheder er etableret under beskedne kår – ofte
i en garage eller kælder. Sådan forholder
det sig også med Widex. Kælderen under
Christian Tøpholms forstadsrækkehus i
Nærum blev straks taget i brug som kombineret udviklingslaboratorium, værksted
og produktionslokale.
Aftrædelsesgodtgørelsen fra Oticon
skulle primært bruges til den daglige husholdning i de to hjem, så økonomien var
anspændt. Heldigvis kunne både Tøpholm
og Westermanns forældre hjælpe med et

Her begyndte det hele i kælderen
under Christian Tøpholms rækkehus. Erik Westermann boede i lejlighed, men havde en nyttehave,
som blev en vigtig leverandør af
kartofler, kål og andre grøntsager
til begge familier.
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1956 - 1966

par mindre lån, og en svigerfar kautionerede for et banklån. Desuden havde Tøpholm
en lille opsparing, og Westermann benyttede sig af muligheden for at gøre tjeneste
som reserveofficer på Høvelte Kaserne.
De økonomiske midler var dog stadig
beskedne, når man tænker på, hvad en
produktion af høreapparater krævede af
investeringer i komponenter, værktøjer,
produktionsudstyr og forskelligt tilbehør.

Jens Tøpholm havde en
afgørende betydning for, at
produktionen kom i gang
forholdsvis hurtigt. Her ses
senior ved drejebænken.

Hjælp fra flere sider
Gode forretningsforbindelser fattede
imidlertid sympati for de to unge iværksættere. Philips leverede de nødvendige
transistorer med en elskværdig kredittid –
og det selv om en anden afdeling i samme
koncern faktisk måtte opfatte Tøpholm og
Westermanns virksomhed som en potentiel konkurrent.
Fabrikant Ivar Graff, der fremstillede
elegante silkeforede læderetuier, så også
med velvilje på den lille nye virksomhed og
tilbød en leverandørkredit på tre måneder.
Erik Westermanns bror, Per, var reklametegner og leverede en flot brochure
uden beregning og fik trykkeriet til at være
langmodige med betalingen.
Selv fra udlandet kom der god hjælp.
Den engelske importør P. C. Werth, som
kendte Westermann fra Oticon-tiden,
ydede et rentefrit etableringslån og overførte desuden et betydeligt beløb som
forhåndsbetaling for de første 50 høreapparater, som han kun kendte fra tegninger.
En forklaring på den sympati, som
Tøpholm og Westermann mødte fra nær
og fjern, er, at de hos Oticon altid selv
havde været fair i deres samarbejde med
kunder og leverandører. Fairness blev helt
naturligt også grundholdningen i deres
nye virksomhed.

Tøpholm Senior træder til
Christian Tøpholms far skulle egentlig til at nyde sit otium, da han i 1952 vendte
tilbage til Danmark efter 44 år i Schweiz. Men starten på Widex betød, at der var brug
for hans store håndværksmæssige kunnen.
Med sin baggrund som mekaniker og værktøjsmager var Jens Tøpholm lige den,
der kunne yde sin søn kvalificeret hjælp med at fremstille de værktøjer, som enten
ville være for dyre at købe eller som slet ikke kunne købes!
Far og søn tilbragte mange timer sammen i rækkehuskælderen, hvor kreativiteten
og det solide håndværk gik hånd i hånd.

På valsen til Schweiz
I 1896 kom den da kun 13 år gamle Jens i mekanikerlære hos Frichs i Århus, hvor man
bl.a. producerede lokomotiver til de danske jernbaner. Efter at have aftjent sin værnepligt var det svært for ham at få job, og den unge Tøpholm valgte at ”gå på valsen”.
Han rejste rundt i Europa og tog arbejde som mekaniker, hvor han kom frem. Af
de mange lande, han besøgte, var det især Schweiz og dette lands smukke natur, han
satte mest pris på.
Jens Tøpholm valgte derfor at slå sig ned i Geneve. Det var i 1911, og året efter flyttede hans danske kæreste derned og de blev gift.

F r a e ta b l e r i n g t i l g e n n e m b r u d

Rød Martini for
resten af livet
For Erik Westermann er smagen af
sød, rød vermouth tæt forbundet
med en bestemt aften. Og siden da
har han ikke rørt denne drik.
Om aftenen den 30. november
1955 besøgte han Christian Tøpholm
for at diskutere situationen efter
budskabet til Oticons ledelse om,
at de ville opsige deres stillinger.
Tøpholms udvalg af drikkevarer var
begrænset til en flaske rød Martini.
De to gode venner diskuterede,
hvad de skulle tage sig til. At gå
tilbage til henholdsvis tekstil-og
radiobranchen, hvor de oprindeligt
kom fra, kunne ikke lokke. Som
aftenen skred frem, blev flaskens
indhold mindre og deres gå-på-mod
større: Hvorfor ikke fortsætte det
gode samarbejde i eget firma?
Argumenterne pro et contra fløj
over bordet. På et tidspunkt efter
midnat var flasken tom, og beslutningen blev truffet: Vi gør det!
Da Erik Westermann nåede
hjem og vækkede sin hustru for at
fortælle hende den sensationelle
nyhed, svarede hun blot: ”I må have
drukket!”
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Mange vigtige valg
Trods den økonomiske velvilje fra nær og
fjern var pengene små. Det fik betydning
ved udviklingen af det første høreapparat.
Ingen af de to var i tvivl om, at fremtidens høreapparater ville være små og
blive placeret ved øret. Udviklingsomkostningerne ville imidlertid blive for store.
Fremtidens høreapparater skulle nemlig
fremstilles i plast, hvad der krævede adgang til avancerede og kostbare sprøjtestøbemaskiner.
Det første høreapparat måtte derfor
blive af den gamle type, hvor batteriet og
det meste af teknikken var gemt i en lille
lommeæske med en ledning til højtaleren
ved øret.
Næste valg handlede om, hvor mange
komponenter man selv kunne fremstille
i stedet for at købe. Maskinparken var
begrænset og heller ikke helt ny. Alligevel
lykkedes det at fremstille en stor del af
komponenterne ”i huset” – altså rækkehuset!
Da produktionen skulle i gang måtte
Tøpholm og Westermann igen foretage
et valg: Hvor skulle man flytte hen, nu
hvor rækkehuskælderen ikke længere var
tilstrækkelig?

Valget faldt på et beskedent lejemål i
Lyngby, som er et både trafikalt og handelsmæssigt centrum for de nordlige forstæder i hovedstadsområdet. Tøpholm og
Westermann satte selv de 60 kvm. i stand
i den første uge af juni 1956 – og den 6.
begyndte den første ansatte medarbejder,
loddedamen fru Jahn.
Et sidste vigtigt valg stod tilbage: Hvad
skulle firmaet og høreapparatet hedde?
Og efter en bogstavleg blev der enighed
om, at firmaet skulle hedde Widex og
apparatet 561. Selve navnet har ingen betydning, men kan udtales på mange sprog.
Produktnummerets to første cifre angiver
årstallet – og det sidste ciffer indikerer, at
der er tale om årets første produkt.

Altmuligmænd
I de første mange måneder var der naturligvis ikke råd til at ansætte medarbejdere.
Det betød, at Christian Tøpholm beklædte opgaver fra chefingeniør til værktøjsmager, montør og kontrollør.
Erik Westermann arbejdede som salgschef, bogholder, lagerassistent, cykelbud,
og arbejdsmand.
Og Tøpholm Senior – netop hjemvendt
fra Schweiz – blev værkstedets nestor, en
guldgrube af erfaringer og gode råd.

1956 - 1966

To herrer i huset
Forretningsmæssigt var Christian Tøpholm og Erik Westermann at
sammenligne med et par siamesiske tvillinger. Uden den ene, ville
den anden have svært ved at klare sig.
Den tekniske idérigdom og de håndværksmæssige talenter stod
Tøpholm for, mens Westermann kunne gennemskue markedet med
sin udprægede sans for handel.
Derfor fandt begge det helt naturligt at dele ejerskab og økonomisk ansvar ligeligt med 50 % til hver. Med andre ord: Hvis de ikke
var enige, kunne der ikke træffes afgørelser.
Både advokaten og banken advarede dem mod denne fordeling.
Ingen af rådgiverne havde nogensinde set et 50/50-ejerskab blive
til en succes. Før eller siden ville firmaet blive handlingslammet
med opløsning af partnerskabet til følge.
Kontrakten mellem Tøpholm og Westermann var derfor meget
udførlig. Den beskrev i detaljer fordelingen af ansvarsområderne –
det vil sige den reelle magt i virksomheden:
Christian Tøpholm stod for udvikling og produktion af høreapparaterne samt investeringer, lokaleindretning og indkøb.
Erik Westermann fik overdraget ansvaret for markedsføring,
reklame, salg, økonomi, finansiering og bogholderi.
I praksis var denne fordeling så enkel og klar, at der ikke opstod
tvivl om kompetenceforholdet, ligesom personalet aldrig var i tvivl
om, hvem de skulle henvende sig til.
Et centralt punkt i kontrakten var, at ingen af de to måtte
ansætte nogen af deres børn i virksomheden, medmindre disse var
mindst lige så kvalificerede som personer, der kunne hentes udefra.
I de første år var firmaet et interessentskab, hvor Tøpholm og
Westermann hæftede solidarisk hver med deres personlige formue.
Et sådant ejerskab kan være praktisk i en startfase, men ingen
større virksomheder drives på denne måde. Derfor blev Widex ved
årsskiftet 1960-61 omdannet til et almindeligt anpartsselskab, hvor
de to ejere hver især fik halvdelen af anparterne.

Christian Tøpholm var ikke
bange for selv at tage værktøj i hånden. Her er han i
sving ved filebænken, mens
hans far giver gode råd.

	Erik Westermann og Christian Tøpholm byder deres første kunde,
Peter C. Werth, velkommen.

F r a e ta b l e r i n g t i l g e n n e m b r u d

nedture
og opture

	De beskedne 60 kvm på Bagsværdvej 22 i det centrale Lyngby.
Efter et halvt års tid
blev rammerne for snævre.

Måleapparater udviklet af
Christian Tøpholm.
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Med Widex 561 gjorde Tøpholm og Westermann sig klar til at gå på markedet i
Danmark, hvor Statens Hørecentral årligt
købte omkring 6.000 høreapparater. Regnestykket var enkelt: Kunne man få bare
10 % af markedet, ville det være nok til at
sikre en produktion, som kunne dække de
faste omkostninger.
Så let var det imidlertid ikke at være ny
på markedet. Selv om både Tøpholm og
Westermann var kendte og velanskrevne
navne i branchen, vendte embedsmændene tommelfingeren nedad.
Firmaet var uprøvet som leverandør, og
selve apparatet kunne heller ikke tilfredsstille embedsmændene. De anså det også
for at problem, at Widex 561 kun rummede plads til det lille batteri. Desuden
var apparatet dyrere i indkøb og ville være
dyrere i drift på grund af de små batterier.
At det kompakte høreapparat til gengæld var mere diskret for brugerne, spillede ingen rolle… for embedsmændene.
Et tredje afgørende punkt var, at statens leverandører af høreapparater skulle
have forretningssteder i landets tre største
byer, hvor hørecentralerne var placeret.

Togtur med fire madpakker
Hjemmemarkedet var altså lukket land i
første omgang, men heldigvis var der allerede ved at komme gang i eksporten takket være den gode kontakt til P. C. Werth i
England. Men ordren på 100 apparater var
kun en begyndelse.
Erik Westermann pakkede derfor kufferten og tog på en salgsrejse. Hans kone,
Gerda, forsynede ham med fire solide
madpakker – rejsen skulle vare fire dage.
Målet var yderligere ordrer på mindst 50
høreapparater, så man kunne undgå at
afskedige fabrikkens fire nyansatte loddedamer.
Togrejsen foregik på tredje klasse
og førte i første omgang Westermann
til B
 ruxelles. Her skulle han mødes med
Gaston Verannemann, som med sin forretning, l’Auxiliare Acoustique, var agent for
giganterne Siemens og Zenith.
Westermann havde held til at overbevise Verannemann om fordelen ved at
tilbyde sine kunder valgmulighed mellem
tre mærker. Desuden ville han blive ”storkunde” hos Widex, mens han jo blot var
én blandt mange kunder hos de to store
fabrikker.

1956 - 1966

Det blev en god dag for dem begge og
prøveordren på seks høreapparater førte
til et langvarigt samarbejde.
Næste stop var Paris, hvor firmaet
Audipha allerede repræsenterede de to
andre danske fabrikanter. Resultatet blev
en aftale om at købe 50 Widex-apparater,
når Audipha engang fik sin næste importtilladelse. Betingelserne var dog, at
apparaterne skulle sælges under navnet
Audipha – og at firmaet fik eneforhandling
i Frankrig.
Erik Westermann accepterede disse
halvdårlige betingelser, fordi aftalen trods
alt var en redning på kort sigt.

Et problem og en løsning
På vejen hjem stoppede han i Stutt
gart for at besøge Max Hüber, der drev
’micro-technic’ sammen med sine sønner,
Walther og Klaus. Firmaet havde tre agenturer: et engelsk (Multitone), et schweizisk
(Bernafon) og et dansk (Oticon).
Tyskerne kunne ikke skjule deres begejstring for det lille og meget elegante guldeloxerede høreapparatet med tilhørende
bordeauxfarvet læderetui. Men smilene
stivnede, da de opdagede, at apparatet
ikke kunne bruges i forbindelse med de
teleslynge-systemer, der efterhånden
fandtes i mange biografer, teatre, kirker
og foredragssale.
De afslog at købe, men lovede at
komme til København for at forhandle om
en prøveordre på 50 apparater, så snart
Widex 561 var blevet forsynet med den
nødvendige telespole.
Lamslået rejste Westermann retur til
København. Men problemer er til for at
blive løst, fastslog Christian Tøpholm,
som straks kastede sig over opgaven. Han
skulle”trylle” en hel del for at få plads
til den nødvendige telespole og samti-

dig sikre, at teleslynge-signalerne kunne
trænge ind i den ellers hermetisk tillukkede metalkasse.
En uges tid senere kunne Tøpholm
præsentere sin forretningspartner for den
nye udgave af Widex 561. Han havde konstrueret en telespole, som kunne klemmes
ind på chassiset. Og en næsten usynlig
slids på siden af metalkassen gjorde det
muligt for teleslynge-signalerne at nå frem
til spolen.
Max Hüber og sønnerne blev straks
inviteret til København. De kom i den efterfølgende uge, og det blev starten på et
samarbejde, som har varet lige siden.

	Da Christian Tøpholm (th) havde
foretaget et par væsentlige tekniske
justeringer af Widex 561, var Erik
Westermann (her med apparatet i
hænderne) klar til at starte salget i
Tyskland.
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Mens damerne havde
måttet sidde skulder
ved skulder i lokalet på
Bagsværdvej, fik de langt
bedre forhold i de store,
lyse lokaler i Brede.
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Værktøjsmagere, klejnsmede og loddedamer
arbejdede godt sammen
allerede – i de første år følte
personalet sig som én stor
familie.

1956 - 1966

det danske
gennembrud
Det manglende gennembrud på hjemmemarkedet var stadig en torn i øjet på
Erik Westermann, som oven på de første
udenlandske ordrer gik i tænkeboks for at
finde en udvej, så Widex kunne få Statens
Hørecentral som kunde.
Muligheden viste sig i form at et nyetableret firma, Sørensen & Hald. De havde
netop nedsat sig som grossister inden for
sundhedsartikler, højfjeldssole og hørebriller. Blandt firmaets kunder var optikere
over hele landet.
Westermann aflagde det nye firma et
besøg og fik overbevist både Sørensen
og Hald om, at Widex’ høreapparater ville
være et fremragende supplement til hørebrillerne. Og det kunne parterne hurtigt
blive enige om!
En glædesstrålende Westermann
vendte tilbage til Lyngby for at forberede
endnu et fremstød over for embedsmændene i Statens Hørecentral. Nu kunne
Widex ikke alene betjene folk i de tre byer
med hørecentraler, København, Århus og
Odense – men også i resten af landet.
Denne landsdækkende kundeservice
og introduktionen af telespolen i 561’eren
betød, at Widex kunne anerkendes som
leverandør til Statens Hørecentral.
Da den første ordre var i hus, blev der
festet. Ordren lød nemlig på ikke færre
end 500 apparater.
Mere idyllisk kunne det næsten ikke blive: Brede ligger
ved Mølleåen, der forbinder
søerne i det grønne område
nord for København.

Skulder ved skulder
Firmaets første halve år havde været
temmelig turbulent og op ad bakke det
meste af tiden. Men med ordren til Statens
Hørecentral var det danske gennembrud

en realitet, og eksporten gik ligeledes
pænt frem.
Tøpholm og Westermann måtte derfor
indse, at 60 kvm var alt for lidt plads. De
14 loddedamer sad allerede skulder ved
skulder.
Egentlig havde de to iværksættere
lyst til at blive i centrum af Lyngby – ikke
mindst for medarbejdernes skyld. Men at
placere en produktionsvirksomhed i et
storkøbenhavnsk handelscentrum ville ikke
være let.
Heldet var dog med Widex, for i den
nordlige udkant af Lyngby måtte den
hæderkronede gamle Brede Klædefabrik lukke, og lokalerne skulle lejes ud. Et
lejemål på 500 kvm var ledigt og kunne
dække såvel det aktuelle som de fremtidige behov for Widex.
I luftlinie var der kun 3 km fra Bagsværdvej til Brede, og trafikalt set var placeringen ikke så ringe for medarbejderne.
Der var bare 1 minuts gang til stationen,
hvorfra den lille lokalbane havde forbindelse til S-togs-nettet.
Ved udgangen af 1956 så den økonomiske situation alt i alt tilfredsstillende
ud. Flytningen til Brede var selvfølgelig
en satsning, men overordnet set var det
svært at være pessimist.
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distributørerne er
en vigtig del
af faMILIEN
Widex har siden starten haft en markant
større markedsandel uden for Danmarks
grænser end på hjemmemarkedet. Før den
første danske ordre kom i hus, var der allerede solgt høreapparater til distributører
i England, Tyskland, Frankrig og Belgien.
Erik Westermanns ledetråd i sit salgsarbejde har altid været begrebet ”fair deal”.
I korthed går det ud på, at en handel skal
være til fordel for både køber og sælger –
desuden skal samarbejdet ske i en atmos
fære præget af gensidig tillid.

Denne indstilling havde han altid haft,
og det var bl.a. den, der førte til, at P. C.
Werth i England blev Widex’ første kunde.
Senere blev Werth i øvrigt en uvurderlig
god hjælp ved introduktionen af Widex i
USA, Japan og Australien.
Gensidig tillid og ”fair deal” er den
ånd, som samarbejdet med kunderne har
bygget på gennem alle år, og den positive
ånd har også ført til langvarige relationer
mellem Widex og selskabets udenlandske
distributører.

Norden som et naturligt
nærmarked
Da Erik Westermann havde fået samarbejdsaftalerne på plads med aftagere i
England, Belgien, Frankrig og Tyskland,
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rettede han blikket mod nord. Mange danske virksomheder betragter traditionelt
Norden som en slags ”udvidet hjemmemarked”.
Norge var det første nordiske land, som
kom med i Widex-familien. Og det gik ret
let, da høreapparatmarkedet var helt privat. Familien Stai, som drev Medisan A/S,
ville gerne markedsføre Widex parallelt
med de engelske Multitone-apparater.
Aftalen blev starten på en langvarig
relation, som stadig varer ved. Efter et
generationsskifte kom sønnerne Odd og
Kåre Stai i ledelsen, og i de senere år efter
endnu et generationsskifte er Kåre Stai’s
søn Paul 3. generation i firmaet.
Sverige var derimod en sværere nød at
knække. Offentlige høreklinikker stod for
alt salg og købte apparaterne gennem en
offentlig indkøbscentral. Men en dag dukkede svenskeren Stig Cleve op på Westermanns kontor i Brede. Han solgte tekstiler
til de svenske sygehuse – og det foregik
via den samme offentlige indkøbscentral.
Han så muligheden i også at tilbyde indkøbscentralerne høreapparater – og det
kunne Westermann ikke være uenig i! Stig
Cleve var ansat i et firma ejet af Familien
Jansson, og sammen etablerede de AB
Widex Akustik. Leif Jansson gik senere i
kompagniskab med Åke Gyllander, hvis
børn, Martin og Catarina, i dag er med til
at drive firmaet videre.
Finland skulle naturligvis også være
med i den nordiske Widex-familie. Erik
Westermann husker tydeligt sine mange
besøg hos Per Fritiof Gahmberg i Helsinki,
da de etablerede samarbejdet, som i dag
føres videre af firmaet FinnWidex OY.
Gahmberg havde en fandenivoldskhed,
som gjorde det svært at følge med, når en
god handel skulle fejres i byen. Westermann stod det igennem, men var glad for,
at finnerne havde opfundet saunaen.
En komplet liste over Widex’ distributører kan findes på Widex’ hjemmeside:
www.widex.com.

God stemning og ”no hard
feelings” i 1957 mellem Erik
Westermann og Charles 
H. Lehmann.

”No hard feelings”
Den internationale høreapparatbranches ”grand old man”, amerikaneren Charles H. Lehman, aflagde i 1957 et uanmeldt besøg hos
Christian Tøpholm og Erik Westermann på fabrikken i Brede.
Lehman kendte dem begge fra deres tid i Oticon, som han var
med til at stifte i 1946. Besøgets formål var ganske enkelt at ønske
held og lykke med det nye firma.
Tøpholm og Westermanns dramatiske farvel til Oticon betød således intet for de personlige relationer til Lehman, som i sine unge
år havde arbejdet sammen med selveste Thomas Edison.
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Veje og omveje
til fremtidens teknologi
Allerede da Christian Tøpholm og Erik
Westermann etablerede Widex, var bagøret-apparaterne på fremmarch. Produktionsmæssige og ikke mindst økonomiske
grunde var årsag til, at det i første omgang
blev en traditionel lommemodel, som
skulle skaffe smør på brødet.
I årene frem til 1960 eksperimenterede
Tøpholm med nogle fantasifulde, men
også ret elegante variationer, hvor selve
høreapparatet skjultes i f.eks. et hårspænde (til damer) og en slipsenål (til herrer).
De to modeller, som kaldtes henholdsvis
Widex Femina og Widex Esquire, fik et
rimeligt salg, men kun i en kort periode
– reelt set var interessen ret beskeden.

Widex’ første udstilling fandt sted ved en international kongres for ørenæse-hals-læger den 18. august 1957 på Københavns Universitets medicinsk-
anatomiske institut. Her blev Widex 561 præsenteret, og der vistes billeder fra
fabrikken.
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Hørebriller på en ny måde
Siden midten af 1950’erne havde hørebriller vundet indpas på markedet, og her
var investeringskravene knapt så store.
Tøpholm gik derfor i gang med at konstruere en hørebrille med betydeligt bedre
akustiske egenskaber end de øvrige på
markedet.
Et af problemerne med hørebrillerne
var, at stængerne med det indbyggede
høreapparat blev fremstillet af stiv plastik.
De gjorde det svært at tilpasse brillen til
den enkelte bruger.
Desuden havde de stive stænger det
med at knække. Tøpholm var virkelig i sit
es, når et ”uløseligt” problem skulle løses.

	Den første skandinaviske annonce med
561’eren. At Norge ikke nævnes skyldes,
at landet dengang ikke havde en offentlig
høreforsorg.
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En mester i værktøjer
Poul Zeest Pedersen blev ansat som Widex’ første værktøjsmager.
Han var uddannet på Automatic, som dengang var en stor telefonfabrik i København – her nåede han at være i 13 år.
En annonce i den lokale ugeavis fik ham til at søge jobbet i
Brede, der lå få minutters cykling fra hjemmet. Efter en samtale
med Christian Tøpholm og værkfører Poul Gråbæk var jobbet hans,
og han kunne starte 1. oktober 1957.
Poul Zeest Pedersen husker den første tid i Brede som både
udfordrende og spændende. Allerede på sin første dag fik han til
opgave at konstruere og fremstille nogle værktøjer, som skulle
bruges hurtigst muligt. Flere værktøjer fra eksterne leverandører
havde nemlig vist sig at være for ringe.
Et års tid senere ansatte virksomheden yderligere tre værktøjsmagere, og så blev pladsen for kneben. Værktøjsmagerne fik i
stedet værksted i nogle lyse, højloftede lokaler. Og da fabrikken i
1966 flyttede til Værløse, blev forholdene endnu bedre.
Årene i Brede var en god tid, og det havde sin særlige egen
charme, at hele virksomheden kunne samles om et fælles frokostbord. Omgangstonen var venlig men også ret formel. Man var kun
dus og på fornavn med sine nærmeste kolleger.
Poul Zeest Pedersen husker også, at Christian Tøpholms søn,
Jan, og hans kammerater ofte kom på fabrikken. De var meget
teknisk interesserede og morede sig med at bruge maskinerne – og
det hændte, at de fik en røffel for ikke at have ryddet ordentligt op.
At sønnen senere blev firmaets administrerende direktør, kan man
så more sig over i dag.

Til venstre Arne Hemmingsen, til højre Paul
Gråbæk og bag ”Rekord” skimtes Poul Zeest
Pedersens hårtop.

På kanten af det mulige
Erik Westermann har ved flere lejligheder fremhævet, at Widex
i slutningen af 50’erne formåede at opbygge et værktøjsmageri,
som ganske enkelt blev det fornemmeste inden for dansk finmekanisk industri.
Han tilskriver denne præstation en yderst velfungerende trio
bestående af værkfører Paul Gråbæk plus de to værkstøjsmagere
Poul Zeest Pedersen og Arne Hemmingsen. Gennem årene fremstillede de præcisionsværktøjer, som nærmest var på kanten af det
muliges kunst.
Da Paul Gråbæk fratrådte i 1963, var det helt naturligt, at Poul
Zeest Pedersen blev udnævnt til ny chef for værktøjsmageriet. Den
1. februar 1997 sagde han farvel og gik på pension efter knapt 40
år.

”Poul Zeest Pedersen var en dygtig værktøjsmager og blev i 1963
chef for værktøjsmageriet.”
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Det lykkedes ham at finde frem til en
metode, der gjorde det muligt at anbringe
høreapparatet i en almindelig brillestang
af bøjelig celluloid.
En anden finesse ved hørebrillerne fra
Widex var, at selve høreapparatet passede
såvel i højre som i venstre brillestang. Det
betød, at forhandlerne i praksis kunne
halvere deres lagre. Hørebrillerne blev en
pæn succes.

Springet ind i plastikalderen
I 1960 var økonomien blevet så solid, at
Widex var klar til sin hidtil største investering: Købet af en plastikstøbemaskine og
øvrig nødvendig teknologi til fremstilling
af ”ørehængere”.
Et par år tidligere var civilingeniøren Ove
Christoffersen blevet ansat, og han havde
samme udprægede talent for at løse ”uløselige” problemer som Christian Tøpholm.

Høreapparat kamufleret som hårspænde.
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Derfor var det naturligt, at de to rejste
til Hannover-messen for at se på plastiksprøjtestøbemaskiner. Deres valg faldt på
en maskine fra Arburg – og dette fabrikat
har Widex brugt lige siden.

Fik konkurrenterne til at måbe
Hjemme igen kastede de sig over projektet, hvis ene mål var at nå frem til et praktisk design, som gjorde det let at samle,
teste og servicere apparatet.
Et endnu vigtigere mål var at skabe et
høreapparat med en lydkvalitet, der overgik alle andre på markedet. Tøpholm udviklede en ny løsning, hvor man placerede
en ekstra stor mikrofon i den tykke ende af
apparatet. Samtidig udviklede han nogle
særlige mikrofon- og telefonophæng, som
sikrede den lavest mulige interne støj i
apparatet.
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Det var en stor teknisk udfordring at
finde et plastikmateriale, som gav den
ønskede elasticitet i ophængene. Da kemiog plastikproducenterne desuden kun
leverede i tonstunge portioner, gik Christoffersen og Tøpholm selv i gang med at
eksperimentere. Resultatet blev, at Widex
kunne fremstille sin egen latex og neopren
i en så høj kvalitet, at det var en gåde for
konkurrenterne.
Model 601 blev lanceret under navnet
Widex Minarette og var fra starten en stor
salgsmæssig succes. Salget steg så hurtigt, at Widex måtte leje 1000 kvm mere i
Brede.

	Ove Christoffersen var civilingeniør med et imponerende gå-på-mod.

Widex Minarette havde en
ekstra stor mikrofon placeret i bunden. Det var med til
at give en fremragende lydkvalitet. Særlige mikrofonog telefon-ophæng sikrede
den lavest mulige interne
støj i apparatet.

Hørebrillen fra Widex blev kaldt
”Sight’n’Sound”.
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God lyd
uden støj
Her blev transistorerne sorteret
efter egenstøj. Måleapparatet
var hjemmelavet og fungerede
perfekt til formålet.

Widex har altid lagt vægt på høj lydkvalitet for derved at distancere sig fra konkurrenternes produkter. Det hele startede i
slutningen af 50’erne.
Metoden var ganske simpel og er et
godt eksempel på Tøpholms evne til at se
muligheder, som andre ikke havde tænkt
over. Høreapparaterne havde dengang
fire transistorer, som var forbundet i serie.
Det vil sige, at den egenstøj (susen), som

transistorerne afgav, blev forstærket
undervejs.
Tøpholm udviklede et apparat, som blev
brugt til at måle egenstøjen. Ved at måle
samtlige transistorer kunne man sortere
dem i fire grupper. Og når man derefter
brugte de mest støjsvage transistorer
først i serien, ville slutresultatet blive den
lavest mulige egenstøj. Helt enkelt – og ret
genialt.

Med AUP (Automatic Undistorted
Power regulation) blev det muligt
at føre samtaler i støjende omgivelser. Den støjende dreng på
billedet er i øvrigt Anders Wester
mann, selskabets nuværende
Executive Vice President, Finance,
Sales and Marketing.
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Lille ørehænger
– kæmpe succes
Selv om Widex’ kropsbårne høreapparater
stadig havde et solidt fodfæste hos Statens Hørecentral i Danmark, var Tøpholm
og Westermann ikke et sekund i tvivl om,
at fremtiden tilhørte de små ørehængere.
I 1964 gik ingeniørerne derfor i gang
med at udvikle en ny ørehænger, som ikke
alene skulle sikre Widex det afgørende
gennembrud på hjemmemarkedet, men
også bane vejen for en voksende andel af
verdensmarkedet, hvor det totale salg år
efter år steg med 20 – 30 %.

Tøpholms mesterværk
Ved udviklingen af Widex 641 viste Tøpholm sig igen som en innovativ ingeniør i
særklasse. Den afgørende tekniske nyhed
var en forstærkerblok, hvor transistorer,
kondensatorer og modstande blev monteret i hver sit hul. Denne ”bikube” gav flere
fordele: perfekt montage, høj stødsikkerhed og let adgang til service.
Opbygningen var desuden så fleksibel,
at man ud fra samme grundmodel kunne

fremstille en række varianter med/uden
telespole, med/uden automatisk volumenkontrol og med/uden basafskæring.
Endelig kunne apparatet fås i tre farver:
beige, brun og grå.
Størstedelen af komponenterne var i
øvrigt af eget fabrikat, f.eks. apparatkasse,
omskiftere, batteriskuffe, transducerophæng, krog til ørefanger og kulbaner til
volumenkontrol.

Lang levetid
Widex 641 holdt sig på markedet i otte år
med ganske få ændringer undervejs. De
forskellige udgaver fik hvert sit navn, f.eks.
Escortina, Consort, Super Consort, Micromizer og Baritone.
Den lille ørehænger i de mange variationer blev virksomhedens hidtil største succes og sikrede det globale gennembrud.
641’eren var dermed en af årsagerne til,
at Tøpholm og Westermann begyndte at
overveje, om Widex kunne blive i Brede.

Med model 641 fra 1964 fik
Widex sit globale gennembrud

	Escortina var ét af de mange navne, som
Widex brugte ved markedsføring af de forskellige varianter af model 641.

Ti-doblet salg på
seks år
Efter de første fire år var der kommet så meget gang i salget, at der
nærmest var tale om en ”ketchupeffekt”: I løbet af bare seks år blev
omsætningen ti-doblet.
Eksporten har lige siden starten
domineret salget hos Widex. I 1960
lå 93 % af omsætningen uden for
Danmark, og selv efter den kraftige
vækst på hjemmemarkedet udgjorde eksportandelen 84 % i 1966.
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The World’s First
Flying Workshop
P. C. Werth – Widex’ gode samarbejdspartner i England – havde i
foråret 1961 fået en fremragende idé: Han ville give sine 48 engelske forhandlere indsigt i høreapparaternes mysterier ved et besøg
hos Willco i Hamburg og Widex i København – ”The World’s First
Flying Workshop”.
Flyrejsen betalte P. C. Werth, mens Willco og Widex skulle stå
for de lokale arrangementer og udgifter. En ”fair deal”. Turen skulle
først gå til Hamburg og derpå til København.
I sidste øjeblik krævede tyskerne at få byttet om på rækkefølgen – muligvis fordi det sidste besøg ville blive husket bedre end
det første. Efter et kig på bankkontoens indestående besluttede
Tøpholm og Westermann at give gæsterne et ophold, de sent ville
glemme.
En professionel arrangør blev engageret og klarede alt det
praktiske. Westermann fik skaffet en liste med navne og fotos
af alle 48 forhandlere plus deres ægtefæller – og lærte samtlige
navne udenad, så han til gæsternes store overraskelse kunne byde
dem velkommen ved navn.
De to dage i København bestod af nogle veltilrettelagte seminarer og et besøg på fabrikken i Brede. Gæsterne fik derpå en tur
i Tivoli efterfulgt af stor middag med underholdning af datidens
førende danske entertainer, Preben Uglebjerg.
Næste dag var gæsterne på en heldagstur, hvor de blev ”overfaldet” af ”vikinger” i en skov, besøgte Frederiksborg Slot og
Kronborg. Til sidst var der flydende gallamiddag på Øresund med
dans og underholdning til den lyse morgen.
Gæsterne fik blot et par timers søvn, inden de blev vækket kl.
7 for at kunne nå flyet. Om gæsterne fik meget ud af besøget i
Hamburg, melder historien intet om… men Widex’ salg i England
steg markant efter turen.
I 1963 gentog Widex en lignende ”Flying Workshop” – denne
gang for 150 franske forhandlere.
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Verden uden for Widex

Da folket kom på hjul

Foto: Scanpix

VW Type 1 blev i ordets egentlige forstand en folkevogn.
I 1950’erne kom denne model på vejene i mange lande.
Designet var stort set uændret i de efterfølgende årtier.

De unges egen musik

Foto: Polfoto

1956-1966

Den tyske Volkswagen Type 1 blev konstrueret før anden verdenskrig, men fik først sit store gennembrud i sidste del af 1950’erne,
hvor den var med til at gøre europæerne mobile.
Salget af bilen voksede i takt med velstanden, og i første halvdel af 1960’erne kom der rundt regnet en million nye eksemplarer
af Type 1 på vejene. Vesttyskland var det største marked, men
”den nedgroede negl” fandt også vej til mange andre lande. I USA
blev den senere et populært alternativ til de store flydere og fik
tilnavnet ”billen”.
Folkevognens største styrker var dens pålidelighed, enkle vedligeholdelse og gode tekniske kvalitet. Trods en halvsløj benzinøkonomi var bilens totaløkonomi yderst fornuftig.
At den luftkølede motor lå bagi, kunne virke lidt ulogisk, men
teknikken fungerede. Det tunge bagparti gav god vægt på de trækkende baghjul, og det var en fordel i vanskeligt føre. Bagsiden af
medaljen var en udpræget følsomhed for sidevind.
Hvor mange andre af datidens biler skiftede udseende med få
års mellemrum, holdt VW fast ved sit runde design. Det betød, at
bilen ikke kom til at se fortidig ud, selv om den havde mange år på
bagen.
Den klassiske VW Type 1 nåede at blive markedsført i mere end
150 lande og overhalede i 1972 Ford T som den mest producerede
bilmodel. I 2002 blev denne rekord dog slået af VW Golf.

	Den unge Elvis
Presley udstrålede en
vildskab, der gjorde
mange forældre
nervøse. Her et billede fra filmen ”Jailhouse
Rock”, der havde premiere i
1957.

Fra midten af 1950’erne fik unge deres egen musik: rock and roll.
De første verdensstjerner blev amerikanske Bill Haley and The
Comets, som efter et mindre hit i 1953 for alvor slog igennem året
efter med den udødelige ”Rock Around The Clock”.
Elvis Presley – kongen af rock and roll – indspillede også sin første plade i 1953 og fik sit store gennembrud året efter med ”That’s
Alright, Mama”.
I sidste halvdel af årtiet bredte bølgen sig fra USA til Vesteuropa. Film med læderjakkeklædte stjerner som Marlon Brando
og James Dean var med til at give oprørske unge en selvstændig
identitet.
Rock and roll blev en vigtig del af mange teenageres liv. Nogle
foretrak dog den mere polerede popmusik, som f.eks. Cliff Richard
kunne levere. Og transistorradioen gjorde det muligt at tage musikken med sig overalt.
I 1962 opstod en ny musikbølge – denne gang i England. Her
bragede The Beatles igennem med ”Love Me Do”, og de leverede
en stribe andre verdenssucceser i de følgende år. I deres kølvand
fulgte mange andre britiske bands, f.eks. The Rolling Stones, som
stadig er aktive og tager på verdensturneer.
Mens den nye musik havde stor betydning for de unge, var det
især tv-apparatets gennembrud, der ændrede dagligdagen for
deres forældre. I årene fra 1956 til 1966 fik de fleste europæiske
dagligstuer et nyt ”husalter”.
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Fremgang og flere fabrikker
1966-1976

Christian Tøpholm udviklede et nyt tilpasningssystem, som skulle
blive epokegørende for de næste 20 års høreapparater.
Det var Widex' første store spring, som anbragte os på verdenskortet som teknologisk førende. Og det har vi jo været siden.
(Erik Westermann)
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Byggeriet i Værløse tog form.
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Endelig herrer
i eget hus

Første halvdel af 1960’erne havde været
en periode med god vækst for Widex, som
efterhånden kunne levere et bredt udvalg
af høreapparater.
De traditionelle kropsbårne modeller bød på et gunstigt forhold mellem
pris og kvalitet. Hørebrillerne udgjorde
et brugbart alternativ til mennesker, som
i forvejen bar briller. Og ”ørehængerne”
repræsenterede fremtiden med nye tekniske finesser i et apparat placeret diskret
bag øret.
Produktionen voksede støt, og det
krævede flere medarbejdere. Christian
Tøpholm og Erik Westermann havde regnet med, at de 1.500 kvm i Brede kunne
udvides, når der blev brug for mere plads.
Hele komplekset var på i alt ca. 30.000
kvm, og der var stadig ledige lokaler.
Nationalmuseet i København, som
også ejede Frilandsmuseet tæt ved Brede,
opkøbte gennem 1960’erne flere af de
mange historiske bygninger langs Mølleåen – herunder komplekset i Brede. Widex
blev ikke sagt op, men det stod klart, at
mulighederne for at udvide ville være lig
nul, fordi museet havde brug for plads til
nogle store restaureringsopgaver.

Farvel til Brede
For Widex, som efterhånden havde langt
over 100 medarbejdere, var det en alvorlig
streg i regningen, at den fremtidige vækst
ikke kunne ske ved at leje ekstra plads i
Brede. En ny flytning var uundgåelig.

Bureaukratiske problemer
var ikke alene om at forsinke
byggeprocessen. Vejrguderne var i vinterhumør.

Erik Westermann husker tydeligt, at ”nu
havde vi fået nok af at være lejere”. Det
fremtidige domicil skulle derfor være en
bygning, som Widex selv ejede.
Efter lang tids forgæves søgen måtte
man opgive at finde en egnet bygning eller
byggegrund i Lyngby-Taarbæk Kommune.
I stedet viste der sig gode muligheder, hvis
man flyttede 8 km mod vest til Værløse.
Her var en råbygning af passende størrelse
på Kirke Værløsevej sat til salg.
Christian Tøpholm gik som sædvanlig grundig til værks. Da han studerede
bygningen og sammenlignede den med
arkitektens tegning, opdagede han, at
loftshøjden var blevet for lav. Widex kunne
derfor ikke bruge bygningen, da der også
skulle være plads til bl.a. lyddæmpende
loftisolering.
Turen til Værløse var dog ikke forgæves.
På Ny Vestergårdsvej – skråt over for den
ubrugelige bygning – lå en ledig bygge
grund. Efter nogen tids forhandlinger
lykkedes det Tøpholm at overtale ejeren
til at sælge, så Widex kunne få bygget sin
nye fabrik.

Klar til at bygge
Arkitekt på byggeriet blev Bent Mackeprang, som efter sin uddannelse på Det
Kongelige Danske Kunstakademis arkitektskole havde specialiseret sig i moderne
erhvervsbyggeri.
Mackeprang fik til opgave at tegne et
byggeri med en høj arkitektonisk værdi,
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Nu blandt
verdens 10
største
Når Christian Tøpholm og
Erik Westermann byggede
flere kvadratmeter end Widex
umiddelbart skulle bruge, var
det ikke et udslag af overmod.
Med sin eksport til 22 lande
hørte Widex i jubilæumsåret
til blandt verdens 10 største
producenter af høreapparater.
Tøpholm og Westermann
havde på 10 år skabt en
virksomhed, der var vokset fra
en rækkehuskælder til en moderne arbejdsplads med 130
engagerede medarbejdere,
som nu fik ideelle arbejdsvilkår
i et nyt kvalitetsbyggeri opført
specielt til Widex.
Selve jubilæet blev dog
fejret relativt afdæmpet med
en reception for medarbejdere
og forretningsforbindelser.
Økonomien tillod ikke de helt
store armbevægelser.

Verdens 10. største
producent af høreapparater
havde fået et præsentabelt
domicil.
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så det kunne blive et passende vartegn
for Widex. Samtidig var det et krav, at
bygningen skulle kunne bruges til andet
end produktion af høreapparater. Dermed
ville den have en vis gensalgsværdi, hvis
Widex af den ene eller anden grund på et
tidspunkt måtte skille sig af med den.
Den praktiske udførelse blev lagt i
hænderne på Islef & Co., som var datidens
førende entreprenørfirma. Men inden
spaderne kunne stikkes i jorden, gik der
godt et halvt års tid med bureaukratiske
forviklinger.
En af årsagerne til forsinkelsen var, at
kommunen ikke havde fået tinglyst, at der
på grunden højst måtte opføres bygninger med tre etager. Det kom den tekniske
forvaltning først i tanke om, da Tøpholm
præsenterede dem for et projekt på fire
etager.

Invitation til 10 års
jubilæum i Widex.

Resultatet blev, at bygningen måtte
forlænges. Det krævede imidlertid en
kommunal dispensation – og så gik der
tid med det! Så kom vinteren, og først da
frosten havde sluppet jorden i 1965, kunne
håndværkerne gå i gang.

Næsten tre gange så meget plads
Byggeprocessen blev styret stramt af
Christian Tøpholm, som i øvrigt selv konstruerede en række af bygningens mange
tekniske indretninger, bl.a. centralvarmeanlægget og ventilationssystemet. Han var
desuden teknisk ophavsmand til et alarmsystem, der var så avanceret, at man først
20 år senere kunne købe noget tilsvarende
hos de førende alarmselskaber.
Tøpholm havde naturligvis planlagt flytningen fra Brede ned i mindste detalje. 
Og da alle ansatte samtidig ydede en
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næsten overmenneskelig indsats, kom alt
på plads – om end i sidste øjeblik. Dermed
kunne Widex holde indvielse to dage efter
virksomhedens 10 års jubilæum, 6. juni
1966.
Med et samlet etageareal på 4.000 kvm
var den nye fabrik næsten tre gange større
end de hidtidige lokaler i Brede. Det vidnede om Tøpholm og Westermanns tiltro
til fremtiden.
Widex kunne ikke udnytte al pladsen fra
starten – men skulle man ikke få brug for
samtlige kvadratmeter, var det muligt at
udleje en del af bygningen.

Jeff Loran nåede at fejre 40
års jubilæum hos Widex, før
han i 2002 sagde farvel for
at begynde på sit otium.

40 dejlige år hos Widex

	Endelig klar til indvielse

Jeff Loran nyder tilværelsen som pensionist i
Taarbæk, der ligger idyllisk mellem Øresund og
Dyrehaven nord for København. Her har han boet
det meste af sit liv – også mens han arbejdede i
Værløse. De 20 km hver vej mellem hjem og job
foregik næsten altid på cykel, så konditionen var
i top.
Som ung værktøjsmager startede han i 1961
hos Widex i Brede. Han kom fra den daværende
radio- og tv-fabrik Torotor, hvor han havde fået
sin uddannelse:
”Jeg husker tydeligt de første hørebriller, jeg
var med til at lave. De blev fremstillet af celluloid, og set med nutidens øjne var de ret klodsede.
Siden arbejdede jeg mest med de nyere høreapparater, som var beregnet til at sidde bag øret
eller i øret. Mit job bestod i at fremstilleformene,
som høreapparaterne blev støbt i.
Flytningen til Værløse var en større omvæltning for både Jeff Loran og hans kolleger. Men
de satte også pris på at skulle arbejde på en
fabrik, hvor alt var nyt og flot:
”Vi var en forholdsvis lille afdeling med et
godt sammenhold og var glade for at flytte ud til
de nye lokaler, ikke mindst fordi vi stadig kunne
være den samme gruppe kolleger.
Da vi holdt til i Brede, kom Christian Tøpholm
ofte forbi for at tale om noget af det, vi var i
gang med. Det betød meget for os at få besøg
af en direktør, der ligesom os havde interesse
for teknikken og de forskellige nye modeller.
Heldigvis fortsatte Tøpholm med at komme på
besøg i afdelingen, da vi var flyttet til Værløse,”
husker Jeff Loran.
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Mere styr på
lydens retning
I 1967 lancerede Widex et nyt og meget
kompakt bag-øret høreapparat. Bl.a. var
batteriet mindre, og batteriskuffen fungerede som afbryder. Det mest opsigtsvækkende var dog en ny opbygning, som
gjorde det lettere for brugeren at retningsbestemme lydene.
Widex Locator var forsynet med to små
plastikslanger mellem høreapparat og
øregang. Den ene slange skulle som hidtil
bringe lyden ind i øregangen. Slange num-

mer to havde forbindelse med høreapparatets mikrofon.
Ved at fange lyden nede ved øregangen – og ikke oppe bag øret – kunne man
bedre finde ud af, hvilke retning lyden kom
fra. Således kunne man udnytte, at ørets
form, der minder om en tragt, spiller en
stor rolle for retningsbestemmelsen af
lyde.
Ideen til projektet havde Tøpholm fået
som medlem af Nordisk Teknisk Råd, hvor
han deltog sammen med andre repræsentanter fra høreapparatbranchen, høreforsorgen og forskningen.
Tøpholm havde bidt mærke i den
respekterede svenske professor Bertil
Johanssons synspunkt om, at høreapparatets lydindgang (= mikrofon) burde være
placeret så tæt ved øregangen som muligt.
Dette ville nemlig forbedre brugerens evne
til at retningsbestemme lydene.

	Forsøgspersonen i det lyddøde rum.
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Et enkelt
”annus horribilis”

Kong Gustav Adolf af Sverige kunne mærke en
betydelig forbedring af sin hørelse med Widex
Locator. Her er kongen fotograferet i samtale
med den daværende britiske premierminister
Harold Wilson.

Vigtig viden til senere brug
Undervejs i udviklingsforløbet byggede
Christian Tøpholm et specielt designet
lyddødt rum med tre højtalere, så man
kunne foretage de nødvendige målinger
af lydenes retninger. Rummet havde en
indbygget karrusel, hvor forsøgspersonen
sad. Man kunne så med håndkraft dreje
karrusellen for at ændre lydens retning.
Widex Locator fungerede efter hensigten, og blandt de begejstrede brugere
var den svenske Kong Gustav Adolf. Men
Locator slog ikke igennem på det brede
marked. Det skyldtes formentlig, at systemet med de to slanger var lidt besværligt
at arbejde med i praksis.
Økonomisk set blev projektet en lærestreg, men samtidig fik Widex vigtige
erfaringer, som senere kunne bruges ved
udviklingen af i-øret apparater. Desuden
blev Locator relanceret i en almindelig
udgave med kun én slange, Widex Minicompact, og denne version solgte hæderligt i de følgende år.

Med en topmoderne fabrik, dygtige medarbejdere, energiske distributører i 22 lande og
betydelig salgssucces tegnede 1967 til at blive
endnu et godt år for Widex. Sådan skulle det
imidlertid ikke gå.
Den danske stats hørecentral stoppede
midlertidigt sine indkøb, da en revision havde
afsløret et lager, som skulle bruges først. En valutakrise fik den svenske regering til at begrænse
al import, og det ramte bl.a. Widex. Nogle få
brodne kar blandt medarbejderne hos distributørerne i USA og Italien var årsag til et par kedelige
”uregelmæssigheder”.
Alt i alt kostede disse pludseligt opstående
problemer Widex et salg på hen ved 7.000
høreapparater.
Dertil kom uenighed med skattevæsenet om
skattemæssige afskrivninger på byggeriet i Værløse. Reglerne var uklare, og Widex blev pålagt
en meget stor ekstra skat. Sagen endte dog med
et tåleligt kompromis. Året efter blev reglerne
gjort mere præcise, og Widex fik ret til at foretage de fulde skattemæssige afskrivninger.
Resultatet af dette ”annus horribilis” blev, at
Widex for første og hidtil eneste gang gav underskud. Heldigvis blev 1968 et fremgangsrigt år.
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Hjælp
– vi mangler medarbejdere
Den økonomiske øretæve i 1967 viste, at
træerne ikke vokser ind i himlen, selv om
produkterne er fremragende. Heldigvis
blev rædselsåret det eneste af slagsen.
Fra 1968 var trængslerne forbi, og
Widex kunne udnytte alle fordelene ved
at have en ny fabrik indrettet specielt til
formålet. Samfundsøkonomien i Danmark
buldrede frem, bl.a. fordi mange kvinder
var kommet ud på arbejdsmarkedet. I
Københavnsområdet voksede behovet for
arbejdskraft måned for måned.
Året efter gik det danske arbejdsmarked næsten amok. Et nyt skattesystem var
på vej. Hidtil havde danskerne betalt deres
skat året efter, at de havde tjent pengene.
Fra 1. januar 1970 ville skatten blive trukket
direkte i lønnen. Dermed kunne indtægterne i hele 1969 ikke beskattes, så året var
ganske enkelt skattefrit!

Værløse. Han havde bemærket, at der i
den lille by var en del kvinder, som manglede et job.
De første arbejdspladser blev indrettet i
Borgs dagligstue, og da de nye medarbejdere fungerede godt, lejede man lokaler
inde i Helsinge. Men også dette lejemål
blev snart for lille.
På Bymosevej 13 i Helsinge var et erhvervsbyggeri gået i stå, og den halvfærdige bygning sat til salg. Widex købte bygningen, rettede forskellige fejl og fik den
gjort klar til produktion af høreapparater.
Udviklingsarbejdet og produktionen af
elektriske kredsløb, mekaniske dele mv.
skulle fortsat blive i Værløse, mens man
lod damerne i Helsinge samle blokkene
med høreapparatets elektriske og mekaniske komponenter.

Verviers
Helsinge
For Widex blev manglen på arbejdskraft
et konkret problem, som måtte løses.
Driftchefen, Per Borg, boede i Helsinge,
der ligger en halv times bilkørsel nord for

Bymosevej 13 i Helsinge.
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Denne gang rettede Christian Tøpholm
sin opmærksomhed mod Belgien, hvor
hans søster boede. Byen Verviers havde
mistet næsten hele sin tekstilproduktion til
Fjernøsten, og en masse kvinder var blevet
arbejdsløse.
En lejet bygning blev indrettet midlertidigt, mens Widex opførte en ny bygning
med plads til ca. 100 medarbejdere, der
skulle udføre præcis de samme opgaver
som damerne i Helsinge.

Flere arbejdspladser
Siden er kapaciteten i Helsinge blevet udvidet yderligere et par gange, nemlig med
købene af Bymosevej 17 og 15 i henholdsvis 1984 og i 2001.
Alt i alt rummer de tre bygninger i
Helsinge 250 arbejdspladser. Widex har
desuden købt nogle jordarealer til eventuelle fremtidige byggerier.

I løbet af det første par år nåede medarbejderantallet i Helsinge op på 80, og
Widex fik igen brug for flere medarbejdere.

	Fabrikken i Verviers, Belgien.
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Besøg på fabrikken i Helsinge.

Tæt kontakt
med
produktionen
Modsat nogle konkurrenter
har Widex valgt at beholde
sin produktion i Danmark og
Belgien. Det skyldes først og
fremmest, at ledelsen i Widex
prioriterer en tæt kontakt mellem udvikling, produktion og
markedsføring.
Hvis produktionen f.eks.
blev flyttet til et fjernøstligt
land, ville omkostningen til
aflønning af medarbejderne i
produktionen ganske vist gå
ned – men da denne lønandel
kun udgør en mindre andel af
de samlede omkostninger, har
Widex valgt at prioritere det
tætte samarbejde.
Fabrikkerne i både Helsinge
og Verviers er desuden så
velfungerende og effektive, at
en udflytning af produktionen
næppe vil kunne gavne Widex
økonomisk – og slet ikke kvalitetsmæssigt.
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Starten på et glidende
generationsskifte
Da Tøpholm og Westermann i begyndelsen af 1970’erne var omkring 50 år gamle,
fandt de tiden inde til at begynde et
glidende generationsskifte.
Det var vigtigt for dem begge, at intet
barn eller familiemedlem blev ansat til opgaver, hvor vedkommende ikke var mindst
lige så kvalificeret som andre, eksterne
kandidater.
Desuden var det afgørende, at ejerskabet fortsat skulle være afbalanceret,
således at de to familier samlet set ville
være stillet ens.

Familien Tøpholm
Christian Tøpholms søn, Jan, var nærmest
vokset op på Widex. Som dreng elskede
han at komme på fabrikken for at bruge
drejebænke, fræsere og alt det andet
spændende, som findes på et værksted.
Efter et år i udlandet startede han i
1966 på Polyteknisk Læreanstalt (det
gamle navn for Danmarks Tekniske Universitet). Han fik samtidig sin daglige gang på
fabrikken, og i et par år var han nærmest
fuldtidsansat.
Det praktiske udviklingsarbejde på
fabrikken var et nyttigt supplement til
elektroingeniørstudiet – selv om studietiden blev forlænget. I 1972 var han færdig
og kom straks til Widex.
Da Christian Tøpholm i 1985 omkom ved
en trafikulykke, indtrådte sønnen i hans
sted.
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Familien Westermann

Balanceret ejerforhold

I 1973 blev Erik Westermanns nevø, Tom,
ansat i salgsafdelingen efter en professionel karriere som linieofficer i det danske
forsvars ingeniørtropper. Hans far, Per Westermann, var selvstændig reklametegner
med bl.a. Widex som kunde.
Tom Westermann arbejdede fra starten
tæt sammen med Erik Westermann, og
gradvist overtog han ansvaret for flere
områder inden for salg og marketing.
Erik Westermanns sønner, Peter, Søren
og Anders, har alle været ansat som ufaglært arbejdskraft i deres unge år. Peter
valgte siden at læse til mikrobiolog og
skabe sig en karriere uden for Widex.
Søren Westermann er civilingeniør med
speciale i elektronik og akustik fra Danmarks Tekniske Universitet. Han blev ansat
i 1975 og har ansvaret for audiologisk
forskning, patenter og IT.
Anders Westermann er uddannet civiløkonom fra Copenhagen Business School.
Han overtog sin fars kendskab til spansk
og ledede således eksporten til Spanien,
Portugal og Sydamerika sammen med
Widex’ øvrige spanskkyndige stab. Hans
primære ansvar ligger nu inden for områderne økonomi og finans.
Trods deres videregående uddannelser, startede alle som ”altmuligmænd” i
firmaet for at få føling med ”det virkelige
liv” i en avanceret udviklings- og produk
tionsvirksomhed.

I tidens løb har virksomhedens selskabsmæssige konstruktion måttet justeres efter de behov, som opstod i takt med såvel
samfundets som virksomhedens udvikling.
Ved alle ændringer har der været opretholdt en ligevægt mellem Tøpholm og
Westermanns familier. Ejerskabet af det
nuværende Widex A/S er da også ligeligt
fordelt mellem de to stifteres efterkommere.
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Dygtig sekretær og charmerende selskabsdame
Jette Mulder fik hurtigt brug for sine gode
sprogkundskaber, da hun i 1960 blev ansat som
sekretær for Erik Westermann. Det travle kontor
med handelsforbindelser til Europa, Amerika og
Asien var noget af en ilddåb for den kun 21-årige
nyuddannede korrespondent i engelsk, tysk
og fransk. Hun stod dog distancen og blev hos
Widex i mere end 42 år.
Arbejdsmetoderne på kontoret var dengang
ret traditionelle, husker Jette Mulder. Breve,
fakturaer og alle andre former for korrespondance blev skrevet efter stenografi på manuelle
skrivemaskiner med gennemslag.
Telefonen spillede en stor rolle i hverdagen.
I de første år var samtaler til udlandet noget,
man bestilte hos Rigstelefonen – det tog ofte
flere timer at komme igennem til fjernere lande.
Telex var en anden mulighed, men det var ret
omstændeligt.

Udviklingen gjorde dog rutinerne lettere.
Overgangen til elektrisk skrivemaskine var næsten en revolution, og diktafoner, fotokopimaskiner, tekstbehandlingsanlæg og computerteknik
fulgte.
Når der kom udenlandske gæster, var Jette
Mulder den charmerende værtinde, som kunne
konversere firmaets kunder ved frokoster og
middagsselskaber.
Gennem tiden opstod bekendtskaber som
udviklede sig til venskaber, som Jette Mulder
stadig har glæde af idag. I et enkelt tilfælde førte
konversationen til en hel del mere end høflig
snak ved bordet... hun blev gift med en af firmaets hollandske kunder!
I de senere år – efter at Erik Westermann
trådte tilbage fra den daglige ledelse – arbejdede Jette Mulder primært for Tom Westermann.

Jette Mulder var ikke alene
en dygtig sekretær, men
også en charmerende
værtinde, når Widex havde
besøg af kunder.

På missioner bag jerntæppet
Widex har i dag en betydelig eksport til Østeuropa, som blev grundlagt allerede før jerntæppets
fald. Det startede i 1970’erne med Jørgen Riddersborg som regional salgschef, og i 1980’erne
opnåede hans efterfølger, Niels Peter Abildtrup,
rigtigt gode resultater i bl.a. Ungarn, Bulgarien,
Jugoslavien og Tjekkoslovakiet.
Abildtrup var 23 år hos Widex, før han i 2002
gik på pension. Han var oprindelig handelsuddannet i tekstilbranchen. Han tog senere job
i Tyskland og fik bl.a. et stort møbelhus som
kunde. Den dygtige sælger overbeviste ikke
alene møbelhusets kvindelige indkøber om
sine varers fortræffeligheder – han vandt også
hendes hjerte.
Uta og Niels Peter giftede sig og flyttede til
Danmark. Som følge af dårlige tider for tekstilbranchen, søgte Abildtrup i 1978 ansættelse hos
Widex. De havde brug for en sprogkyndig sælger
til at rejse i Østeuropa, og senere fulgte ansvaret
for Østrig og Schweiz.

Vidt forskellige kulturer
”Al import i Østeuropa foregik dengang via
statslige indkøbscentraler. Vores indsats var
derfor mere indirekte – en slags PR over for

de toneangivende overlæger og professorer,
som indkøbscentralerne lyttede til,” fortæller
Abildtrup.
”Arbejdet i Østeuropa var præget af de ufrie
vilkår, befolkningerne måtte leve under. Pigtråd
og maskinpistoler ved grænseovergangene – og
elendige telefonforbindelser til Danmark.
Efter systemskiftet kom der dog betydeligt
mere gang i handelen. Jeg var glad for at rejse i
Østeuropa, hvor landene og kulturerne faktisk er
mere forskellige end i Vesteuropa.”
Abildtrup kan fortælle et utal af historier om
sine oplevelser bag jerntæppet – han fik f.eks.
engang inddraget sit pas og måtte tilbringe en
formiddag i en kold fængselscelle efter indbrud
i firmabilen – selv om tyven allerede havde
tilstået.

Niels Peter Abildtrup var det
modsatte af en ”kanonsælger”. Hans nære forhold til
overlæger og professorer
medførte, at han blev udnævnt til æresmedlem af et
lægevidenskabeligt selskab
i Ungarn.
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Nødvendige
nye veje

A1 var en ny generation af
høreapparater til mennesker
med et lettere høretab.
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I de tidlige høreapparater fandtes et potentiometer til at stille lydstyrken. Ofte var
der også et såkaldt trimme-potentiometer
til at afskære dybe toner – dels fordi dybe
toner sjældent kræver forstærkning, dels
fordi støj ofte ligger i det dybere toneleje.
Disse potentiometre var imidlertid både
dyre og af tvivlsom kvalitet.
Omkring 1963 startede Christian Tøpholm derfor udviklingen af potentiometre
til brug i høreapparaterne. Efter relativt
få år fremstillede firmaet selv alle sine
potentiometre.
De øvrige elektriske komponenter blev
stadig mindre, og dette kombineret med
Widex’ særligt kompakte montagemetode
gjorde en ny udvikling mulig.
Christian Tøpholm og hans hold af
udviklingsmedarbejdere tog denne kendsgerning som en udfordring: Nu skulle der
udvikles et høreapparat, der kunne indstilles meget mere præcist til høretabet.

I 1972 lancerede Widex en ny serie bagøret høreapparater med en aldrig før set
mulighed for at justere og tilpasse det enkelte apparat til karakteren af den enkelte
brugers høretab.
De nye apparater var desuden forsynet
med tre meget små trimme-potentiometre, der kunne justeres efter det audiologiske behov. De havde også en helt ny
metode, som kunne hindre kraftige lyde i
at blive gengivet på en ubehagelig måde.
Erik Westermann fandt den nye teknologi så epokegørende, at Widex også
måtte markere det ved at markedsføre
serien under en helt anden type navn end
de hidtidige (Escortina, Minarette, Corona
osv.). Fremover skulle modelbetegnelsen
blot bestå af et bogstav og et tal.
A-serien blev fra starten lanceret med
to modeller:
A1 til hørehæmmede med et lettere
høretab
A2 til hørehæmmede med et betydeligt
høretab
I de følgende år blev A-serien udvidet
med yderligere et antal varianter, hvoraf
den sidste, A8 fra 1976, var en markant
videreudvikling af A1 og dermed det hidtil
mest avancerede apparat fra Widex.
At teknikken kunne gøres så kompleks
på den beskedne plads skyldtes i høj grad
en helt ny teknologi udviklet af Widex (beskrives i ”Jan Tøpholms svendestykke”).
Som noget helt nyt kunne A8 bl.a.
gengive øregangens naturlige resonans
ved hjælp af et nyudviklet akustisk filter.
Desuden udglattede teknikken frekvensgangen, så den blev mere jævn – næsten
ligesom hos normalt hørende.
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Med A-serien revolutionerede Widex mulighederne for individuel tilpasning af høreapparater.

Jan Tøpholm med nogle af sine nærmeste
medarbejdere i slutningen af 70’erne: Til venstre produktionschef Per Borg og konstruktionschef Finn Gunnersen. Til højre kvalitetschef
Stig Nielsen og chefen for produktionsteknisk
afdeling Jens Mølschow.

Jan Tøpholms svendestykke
Høretab er forbundet med mange fordomme, og
noget som de færreste ønsker at ”skilte med”.
Derfor har det altid været et mål at gøre høreapparaterne så små som muligt.
Jan Tøpholm fik i 1972 ansvaret for at udvikle
et ”tyndfilmshybridkredsløb”. Projektets mål var
at presse flest mulige komponenter sammen på
mindst mulig plads i høreapparatets forstærker.
For Widex ville det være et scoop at kunne lancere et høreapparat, der både var meget mindre
og meget bedre end konkurrenternes.
Tyndfilmsteknikken blev på det tidspunkt kun
brugt til særlige formål i det amerikanske forsvar. Kort fortalt byggede teknikken på en kraftig
nedfotografering af et tegnet kredsløb. Og selve
tyndfilmen bestod af et underlag, hvorpå man
dampede flere ultratynde lag af metal oven på
hinanden med et lag af guld øverst.
Sammen med flere ingeniørkolleger på Widex
knoklede Jan Tøpholm i et par år med at udvikle
teknikken, og projektet var årsag til både skuffelser og udfordringer. F.eks. var nogle underleverandørers produktion ikke af tilstrækkelig høj
kvalitet, og Widex måtte derfor selv overtage
disse produktionsopgaver. Desuden skulle der
indrettes nogle specielle lokaler med luftrensning, sluseadgang mv.

Projektet krævede nøjagtigt apparatur
til både fremstilling og kontrolmåling under
produktionen. Derfor behøvede man ekstremt
præcise instrumenter. De var ikke at finde på
markedet, så dem måtte man også selv fremstille!
I 1974 kunne projektet dog afsluttes – og det
var en stor succes. Tyndfilmshybrid-teknologien
blev gradvist bygget ind i Widex’ nye høreapparater (A-serien), og teknologienholdt frem til
slutningen af 1980’erne, hvor brugen af integrerede kredse gjorde tykfilm mere attraktive, da
der ikke var behov for så mange komponenter
med indføringen af integrerede kredsløb.

Her er Jan Tøpholm i gang
med at udvikle tyndfilmshybridteknologien.
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20 års
tekniske milepæle
Indførelsen af tyndfilmshybridteknologien var langt fra første gang, Widex kom
med banebrydende tekniske nyskabelser.
Christian Tøpholm og Erik Westermann
lagde fra starten i 1956 en klar strategi
om at gøre deres virksomhed teknologisk
førende.
Selv om de økonomiske realiteter satte
visse grænser for mulighederne i de første
år, har Widex lige fra starten opfundet og
udviklet specielle komponenter, kredsløbssystemer mv., som har ført til stadig bedre
høreapparater.
Nytænkning og fokus på brugerens
behov har hele tiden været ledetråden i
udviklingsarbejdet. Blandt de vigtigste
tekniske milepæle i Widex’ første 20 år er:

Widex-osten”, som er en bikubelignende nylon-blok med plads til op imod 50
løse komponenter, gør høreapparatet
mere robust
En unik batteriskuffe fungerer som afbryder og gør det let at skifte batteriet
En indkapslet omskifter mellem mikrofon og telespole reducerer fugtproblemer
En specialdesignet hook på bag-øret
høreapparater nedbringer vindstøjen
betydeligt
Et revolutionerende akustisk kontrolpanel forbedrer tilpasningen af høre
apparatet til karakteren af den enkelte
brugers høretab

Et etymotisk filter genskaber øregangens naturlige resonans og udglatter
frekvenserne, så de bliver mere jævne

Verden uden for Widex

Langtidsholdbar Volvo
Da Volvo i august 1966 lancerede model 144, var
det den svenske fabriks første nye personbil i ti
år – bortset fra en eksklusiv sportscoupé, P1800,
som kom i 1961.
Den nye familiebil var efter europæiske forhold stor med plads til fem voksne og en hel del
bagage. Året efter kom en todørs variant, model
142, og størst international succes fik stationcarmodellen, 145, som blev præsenteret i november
1967.

Modelrækken voksede i efteråret 1968 med
luksusudgaven 164, der fik et længere og mere
distingveret designet frontparti med plads til en
større motor.
Det enkle design med lige linjer holdt sig
praktisk taget uændret i de reviderede udgaver
(240-serien), som blev produceret fra 1974 til
1991. Bilens tekniske kvalitet var ligeledes noget
af det mest langtidsholdbare i bilernes verden.
På Volvo’s største marked, USA, blev de svenske bilers høje sikkerhed brugt som reference af

de amerikanske myndigheder, når de nationale
krav til bilernes sikkerhed skulle skærpes. Volvo
er i dag ejet af den kinesiske Geely Holding
Group, som producerer flere bilmærker.

Volvo-serierne 140 og 240 havde et tidløst design, som med beskedne justeringer holdt i næsten 25 år – fra lanceringen i 1966 til
den sidste stationcar udgik i 1991. På billedet ses en tidlig model
144. (Foto: Volvo).
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I 1972 begyndte Widex at montere høreapparatets løse komponenter i en bikubelignende nylon-blok med huller, som i daglig
tale blev kaldt ”Widex-osten”. Det var en uhyre kvalitetssikker
konstruktion.

Velfærd på vågeblus
Rigelige energiforsyninger havde i årevis holdt
priserne nede til gavn for den voksende velstand.
Olien var så billig, at ingen interesserede sig
synderligt for energiudgifterne til f.eks. bilkørsel
og boligopvarmning.
Hovedparten af den vestlige verdens olie
kom fra Mellemøsten, som var et uroligt område.
Seksdageskrigen i juni 1967 havde ikke fået
alvorlige følger for resten af verdenen, men det
fik Yom Kippurkrigen i oktober 1973.
Krigen førte til, at de olieeksporterende
arabiske lande indledte en priskrig specielt rettet
mod den vestlige verden. Enkelte lande blev
ligefrem boykottet. Prisen for en tønde råolie
voksede på få måneder fra $ 2,50 til $ 11,60.
I en række vestlige lande søgte regeringerne
at dæmpe energiforbruget. Flere lande indførte
bilfrie dage, grænser for tilladt indendørs temperatur og lignende restriktioner. Nogle måneder
inde i 1974 var den første akutte krise forbi, da

olieeksporten blev delvist normaliseret – men de
lave priser kom aldrig tilbage.
Krisen startede en nedadgående økonomisk
spiral, som gav en negativ effekt på tværs af
landegrænserne. For første gang i mange år
begyndte arbejdsløsheden at stige i de fleste
vestlige lande. For erhvervslivet medførte det
vanskelige vilkår, men høreapparater var der
stadig brug for.
Bilfri søndag i København
den 26. november 1973.
Hestevognen kommer frem,
mens den hvide Volvo 144,
som kan skimtes i baggrunden, måtte blive stående.
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Fokus på viden, forskning,
udvikling og design
1976-1986

Familieånden er meget stærk her i huset.
Vi har selvfølgelig diskussioner, men vi finder altid en løsning.
(Anders Westermann)
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selvgjort
er velgjort

Christian Tøpholm var ikke
alene en højt begavet og
nytænkende ingeniør, han
havde også det praktiske
håndelag, som betød, at han
selv kunne fremstille måleapparater og andet teknisk
udstyr. De syv billeder viser
et udvalg fra det første par
årtier.
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Da Christian Tøpholm begyndte at udvikle
det første Widex høreapparat hjemme i sin
rækkehuskælder, påtog han sig også alle
de mere praktiske og håndværksmæssige
opgaver – for der var ikke andre til at gøre
det.
Senere var han også i andre situationer
nødt til selv at konstruere og bygge måleinstrumenter og andre apparater – enten
for at spare penge eller for at få præcis det
tekniske udstyr, som ville være bedst til
den pågældende opgave.
Rutinen med selv at udvikle teknikker,
produktionsmaskiner og andet apparatur
blev imidlertid en måde at arbejde på for
Widex. Det viste sig nemlig at være en
fordel, når produktionsudstyr ”skrædder
syes” præcist til formålet. Selvgjort var
ofte velgjort.
Hele vejen op gennem virksomhedens
historie har Widex lagt vægt på at beher-

ske de teknologier, som har været nødvendige for at fremstille produktionsudstyr til
deres fabrikker. Det gav medarbejderne
nogle spændende udfordringer, og flere
af de dygtige værktøjsmagere, som blev
tilknyttet i virksomhedens første år, var
stadig med.

Egen forskning
I en konkurrencepræget industri som
produktion og markedsføring af kvalitets
høreapparater er det afgørende at være
med helt fremme i den teknologiske udvikling og kunne levere nye, originale løsninger, som er til gavn for brugerne.
Widex har derfor altid prioriteret udviklingsarbejdet højt – og med tiden er der
i stigende omfang investeret betydelige
beløb i egen audiologisk og elektronisk
forskning.
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Erfaringsmæssigt skaber den omfattende
interne idéudvikling bedre løsninger, hvad
enten det drejer sig om en ny produktionsmaskine, en ny produktionsmåde eller et
helt nyt design.
Selvforsyning har været et nøgleord,
fordi man derved bliver mindre afhængig
af eksterne leverandører. Også i økonomisk henseende.

Selvfinansiering giver
handlekraft
Selv om de to iværksættere i starten måtte
trække på deres familier for at rejse den
nødvendige etableringskapital, opnåede
virksomheden relativt hurtigt et solidt
økonomisk grundlag.
Betydelige investeringer i bygning af
Værløse-komplekset og etablering af fabrikker i såvel Helsinge som Verviers havde
været store økonomiske udfordringer.

Ikke desto mindre lykkedes det Widex
at holde fast ved ønsket om – også økonomisk – at stå på egne ben uden andre investorer end de to familier. Og siden 1968
udviklede Widex sig til at blive en rentabel
virksomhed med et solidt økonomisk
fundament.
Den sunde økonomi sikrede uafhængighed og gav en handlekraft, som betød,
at virksomheden hurtigt kunne ændre
kurs og investere i nye forskningsmetoder
eller arbejdsprocedurer – og uden først at
skulle spørge nogen om lov.
En selvfinansierende virksomhed har
desuden nemmere ved at definere mål og
midler, ligesom det giver en naturlig selvtillid at være uafhængig af investorer.
	For medarbejderne giver det
en ekstra tryghed, at deres
arbejdsplads er baseret på en
sund økonomi. Billedet her er fra
fabrikken i Verviers.
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Minimalt bureaukrati
med frihed
under ansvar
	Forskning og udvikling sker bedst i et miljø
præget af tværfaglighed og frihed under
ansvar. På billedet ses konstruktør og ingeniør
Kurt Leonhardt og Finn Juul-Andersen og
konstruktionschef Finn Gunnersen.
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”Vi arbejdede sammen på tværs af
afdelingerne, og man var velkommen med forslag og ideer, selv om
man ikke var ansat inden for området,” fortæller Ib Herz-Ladiges.

En virksomhed består af mennesker, som
hver især bidrager til at nå de mål, som
ledelsen har sat. I sine første år var Widex
af gode grunde en overskuelig organisation med ret få medarbejdere. De to direktører havde dermed en tæt daglig kontakt
med de ansatte.
Efter flytningen til Værløse i 1966 lykkedes det at fastholde denne tætte kontakt.
Med etableringen af tre produktionsenheder i 1970’erne – de to fabrikker i Helsinge
og fabrikken i Verviers – blev organisationen større og mindre overskuelig.
Christian Tøpholm og Erik Westermann
var imidlertid bevidste om den styrke, det
gav at have kort afstand mellem ledelse og
medarbejdere. Derfor holdt de fast ved en
meget flad organisationsstruktur. Det vil
sige, at der skal være færrest mulige lag
mellem topledelsen og den almindelige
medarbejder på fabriksgulvet.
Den flade organisationsstruktur medfører også, at der er kort fra beslutning til
handling – og at medarbejderne har lettere
ved at arbejde tværfagligt i deres bestræbelser på at nå frem til de bedst tænkelige
løsninger.
En flad organisation med et minimalt
bureaukrati giver plads til kreativitet, når
det gælder nye ideer til arbejdsprocedurer.
”Frihed under ansvar” er nok det udtryk,
der bedst kan beskrive, hvordan det er at
arbejde i Widex.

Keep it simple
På det økonomiske område har Widex
ligeledes været præget af en pragmatisk
og praktisk holdning med udgangspunkt i
devisen ”keep it simple”.

Matrosen der blev i 40 år
Ib Herz-Ladiges er uddannet matros og sejlede cirka seks år på havene – først de
danske og siden til Sydamerika. Det var en dejlig og fri tilværelse, men ved en alvorlig
ulykke i 1961 mistede han en arm og et ben.
Det satte indtil videre en stopper for karrieren til søs, og Herz-Ladiges søgte arbejde på land. Han kom til Widex, hvor jobbet bestod i at måle og sortere transistorer.
Egentlig var der tale om et midlertidigt job, men det var rart at være på Widex, så han
blev...... i 40 år.
Efter et par år med sortering, kom Herz-Ladiges til Kontrolafdelingen, hvor han fik
til opgave at måle forskellige komponenter og kontrollere deres mekaniske kvalitet.
”Jobbet i Kontrolafdelingen var lige noget, der passede mig, og jeg var glad for
både mit arbejde og kollegerne. Vi var en lille gruppe på fire, der havde et godt sammenhold,” fortæller han.
”I det hele taget fornemmede jeg, at mange medarbejdere var glade for at arbejde
hos Widex. Jeg er jo langt fra den eneste, som har opnået at kunne fejre 40 års jubilæum.”

Frie forhold
Noget af det, Herz-Ladiges satte mest pris på i Widex, var, at man kunne arbejde
sammen på tværs af afdelingerne. Grænserne var ikke knivskarpe, og det blev accepteret, at man kom med forslag og ideer, selv om man ikke var ansat inden for
området:
”Jeg gik ofte til Konstruktionsafdelingen med forslag til forbedringer. Der blev
altid lyttet til, hvad man sagde. Også direktørerne var interesserede i at høre medarbejdernes forslag, så vi kunne fremstille produkter af endnu bedre kvalitet.
Forholdene for medarbejderne var gode. F.eks. fik vi en flot kantine og et godt
motionslokale. Lønnen har jeg også været tilfreds med, selv om man måske kunne
have tjent lidt mere ved at skifte job. For mig har det handlet om at befinde sig godt
med jobbet og sine kolleger,” understreger Herz-Ladiges.

F o k u s på v i d e n , f o r s k n i n g , u d v i k l i n g o g d e s i g n

Øverst: Markedsføringen rettede
sig i de første årtier primært mod
professionelle og ikke slutbrugeren. Her vises et udvalg af salgs
materiale fra omkring 1980.
I midten: Deltagelse i konferencer
og udstillinger var – og er stadig –
en vigtig del af markedsføringen.
Denne stand blev brugt i 1981,
hvor A12+ og A18+ var to væsentlige nyheder.
Nederst: Erik Westermann under
et besøg i Japan i 1979.
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Som ansvarlig for salg, marketing, økonomi og finans havde Erik Westermann siden starten haft det princip, at nødvendige
udgifter skulle afholdes, uanset om de var
opført i budgettet eller ej. Omvendt skulle
man også afstå fra at bruge penge på noget, som ikke var absolut nødvendigt.
Den interne kontrol med omkostninger, lagerstyring, vareforbrug og pris
kalkulationer var højt prioriteret i Westermanns univers. I den sammenhæng var
det en yderligere fordel, at Tøpholm som
ansvarlig for udvikling og produktion også
havde en udpræget økonomisk sans.
Den flade organisationsstruktur kombineret med en enkel og stringent styring af
økonomien betød, at ledelsen altid havde
fuldt overblik over situationen og kunne
reagere hurtigt, hvis det var nødvendigt.
Det skulle vise sig at blive en stor fordel i
1970’erne og 1980’erne, hvor samfunds
økonomierne i perioder var udsat for betydelige rystelser, bl.a. fra de to energikriser
i 1973-74 og 1979-80.

Bondens fodaftryk på marken
Erik Westermann anså almindelig reklame, annoncering i aviser og anden massekommunikation for spild af
penge, når man markedsfører kvalitets
høreapparater via professionelle salgskanaler.
I stedet skulle indsatsen ske direkte
over for de professionelle – dvs. dels over
for høreapparatforhandlere og personale
på høreklinikker, dels over for audiologer
og ørelæger. Det skete bl.a. ved at gøre
Widex synlig i fagtidsskrifter og ved at
deltage i vigtige konferencer.

Eftersom hovedparten af hele Widex’
produktion blev solgt uden for Danmark,
prioriterede Westermann kontakten med
distributørerne meget højt og brugte en
betydelig del af sin tid på besøg hos distributører i de efterhånden mange lande,
som aftog høreapparater fra Widex.
Westermanns grundholdning var, at
”bondens fodaftryk på marken er den bedste gødning”. Direktøren skulle ikke bare
sidde på sit kontor, men rejse ud i verden.
Via sine mange rejser fik Westermann
mulighed for personligt at holde sig ajour
med afsætningsforholdene på eksportmarkederne – samtidig med at han vedligeholdt de tætte relationer med distributørerne, der blev et vigtigt grundlag for
den vækst, som prægede både 1970’erne
og 1980’erne.
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Den særlige
Widex-lyd
Et af de vigtigste mål ved udvikling af
høreapparater er, at nye topmodeller skal
have bedre lyd end den, de eksisterende
produkter kan levere.
Men hvordan sikrer man sig egentlig, at
høreapparatets lyd nu også er så god, som
man ønsker, at den skal være?
Widex udviklede gennem de første par
årtier egne forsøgs- og testfaciliteter, som
gjorde det muligt at måle sig frem til de
bedste audiologiske løsninger.
Udviklingsprocessen foregik i høj grad
ved hjælp af egne beregningsmetoder,
så Widex kunne udvikle teknologier, som
afhjælper høretabet effektivt. Faciliteterne
i Værløse var gode, og de blev hele tiden
forbedret.
Selv de mest avancerede målinger
var imidlertid ikke nok – for i sidste ende
handlede det om, hvordan lyden opfattedes i virkeligheden, når den førtes ind i
øret på høreapparatets bruger.
Derfor blev det allerede fra starten en
fast del af proceduren, at samtlige Widex
høreapparater skulle testes af en medarbejder, der med sit eget øre sikrede sig, at
lyden var i orden.

	Det var ikke nok, at de tekniske målinger viste et flot resultat. Den
ultimative test var den afsluttende prøve, hvor en medarbejder
sikrede sig, at lyden var i orden. Sådan var det dengang – og
sådan er det stadig.

I slutningen af 1970’erne gennemgik samtlige høre
apparater et 50-punkts-tjek, inden de blev godkendt
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EHIMA stiftet på
initiativ af Widex
Erik Westermann mente, at den europæiske høreapparatbranche havde brug for
et fagligt forum og et fælles talerør. Han
tog derfor intiativet til at etablere en sådan
organisation, og i december 1983 stiftedes
EHIMA (The European Hearing Instrument
Manufacturers Association).
Ved den stiftende generalforsamling
udgjorde medlemskredsen de dengang 12
førende høreapparatproducenter: A&M,

	Erik Westermann var
initiativtager til og den
første præsident for EHIMA.
Denne takkeskrivelse blev
overrakt til Westermann,
da hans første periode som
præsident var forbi i 1986.

En fiks-stjerne på det audiologiske firmament
Den 6. juni 1981 var det 25 år siden, at Christian
Tøpholm og Erik Westermann vovede springet
og ansatte deres første medarbejder.
I de mellemliggende år havde virksomheden udviklet sig til en betydende aktør på det
internationale marked for høreapparater – eller
med et mere malerisk udtryk: ”En fiks-stjerne
på det audiologiske firmament”, som Widex er
blevet kaldt.
Ved det første store jubilæum – 10-års jubilæet – havde økonomien været temmelig anstrengt
efter flytningen til det nyopførte bygningskompleks i Værløse. Dette jubilæum var derfor blevet
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fejret under beskedne former, så derfor syntes
Tøpholm og Westermann, at der var ekstra grund
til at feste.
25-års jubilæet blev markeret behørigt.
Planlægningen var grundig, og det viste sig, at
programmet var så omfangsrigt, at det samlede
arrangement kom til at vare en hel uge. Festmiddagen blev holdt på Hotel Marienlyst i Helsingør.
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Bernafon, Bosch, Danavox, Oticon, Philips,
Phonak, Rexton, Siemens, Starkey, Viennatone og Widex.
Erik Westermann blev valgt som
organisationens første præsident for den
første to-års-periode. Præsidentskabet
skulle gå på skift med valg hvert andet år.
Westermann nåede dog i 1990-92 endnu
en periode som præsident.

Formålet med EHIMA er at:
Skabe og støtte offentlig interesse for
emner vedrørende høretab
Fremme videnskabelig forskning i høreapparater
Repræsentere og beskytte medlemmernes almene interesser i de relevante
EU-organer samt andre offentlige og
private institutioner
Overvåge generelle forhold inden for
høreapparatindustrien, såsom tekniske
reguleringer og handelsrestriktioner
Studere emner og problemer med relation til høreproblemer og hvordan man
kan afhjælpe disse

Tage initiativ til og støtte etablering af
ensartede målestandarder ved godkendelse af høreapparater.
Ved de årlige møder diskuterer de europæiske høreapparatproducenter problemstillinger af fælles interesse. Det kan være
de ovenfor nævnte mere teknisk prægede
emner, men også problematikker omkring
det at være dårligt hørende bliver taget
op.
Forretningsmæssige emner hører derimod ikke hjemme i dette forum. Selv om
man i flere sammenhænge betragter hinanden som kolleger, må man ikke se bort
fra, at der hersker en benhård konkurrence
på markedet.
EHIMA har to faste udvalg, hvor de
enkelte sager behandles:
Det tekniske udvalg
PR-udvalget
Salgs- og markingdirektør Tom Westermann var fra 1996-2006 formand for
EHIMA’s PR-udvalg og var præsident for
EHIMA i perioden 1996-1998 og 20062008.

EHIMA repræsenterer i dag de tilbageværende seks største europæiske
høreapparatfabrikanter. Tilsammen står
EHIMA’s medlemmer for tæt ved 90 % af
den samlede europæiske produktion af
høreapparater.

Andre netværk
Da den danske befolkning i 1972 havde
stemt Danmark ind i EU (eller EF som
det hed dengang), blev Erik Westermann
kontaktet af AEA (Association Europé
enne d’Audioproditistes) – den europæiske
forhandlerorganisation for høreapparater.
Widex tog straks initiativet til at stifte
Dansk Høreapparat- og Industriforening,
som kom til at omfatte Danavox, Oticon og
Widex. Foreningen skulle repræsentere de
danske høreapparatproducenter over for
Kommissionen. Westermann blev denne
forenings første formand.
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Teknologisk førende
på verdensmarkedet
Som de første i verden præsenterede Widex et i-øret
høreapparat, hvor lydkvaliteten kunne måle sig med
de langt større bag-øret
høreapparater.

Da Widex i 1983 lancerede sit
første i-øret høreapparat –
Audilens, var det ikke uden
stolthed, at man lancerede et
så lille apparat, hvor kvaliteten stod
mål med de bedste bag-øret apparater.
På daværende tidspunkt var de fleste
i-øret apparater baseret på en forholdsvis
simpel teknik, og generelt var kvaliteten af
disse apparater ikke særlig god.
Salgstallene – især fra USA – viste, at
mange hørehæmmede gerne ville have et
høreapparat, der var placeret i øret. Widex
ønskede imidlertid først at lancere et sådant apparat, når det blev muligt at levere
en teknisk kvalitet på linje med de bedste
almindelige høreapparater.

Nye normer for det mulige
I forhold til bag-øret apparaterne var der
meget mindre plads til al den avancerede
teknik. Derfor havde det indtil 1983 ikke
været muligt at opnå en tilstrækkelig god
kvalitet i de små i-øret apparater.

Så diskret kunne et høreapparat af høj kvalitet
se ud i 1983. Audilens satte ganske enkelt nye
normer for, hvad der kunne lade sig gøre.
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Med lanceringen af Audilens satte Widex imidlertid nye
normer for, hvor megen teknologi, man kunne koncentrere på så
lille plads – og hvor stilrent et i-øret
høreapparat kunne designes. Den
synlige overflade var cirkelformet,
helt glat og kunne drejes, så den fungerede som volumenkontrol.
Salgsmæssigt blev Audilens en succes
på en række markeder, bl.a. Tyskland og
Østrig, mens interessen var mindre i USA,
hvor man havde vænnet sig til de billigere,
men teknisk set også betydeligt ringere
i-øret apparater.
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En epoke
sluttede brat
Den 11. februar 1985 begyndte som en ganske
almindelig dag, men skulle vise sig at ende med
en tragedie, der fik stor betydning for Widex.
Christian Tøpholm blev påkørt på motorvejen
tæt på Værløse. Han var stået ud af bilen for at
hjælpe en medtraffikant, som var kørt galt, og
blev ramt af en bagfra kommende billist, som mistede herredømmet over sin vogn. Efter en tid i
coma døde Christian Tøpholm af sine kvæstelser.
Widex og dansk industri havde mistet en
iværksætter og topleder med en usædvanlig
høj teknisk begavelse. For Jan Tøpholm betød
den dramatiske ulykke, at han ganske pludseligt
måtte indtage sin fars plads i ledelsen ved siden
af Erik Westermann.
Generationsskiftet var dog i nogen grad
forberedt. Derfor kunne Erik Westermann give
medarbejderne den triste meddelelse og samtidig orientere dem om, at Jan Tøpholm trådte ind
i ledelsen som direktør for produktionsselskabet.
En vigtig epoke i Widex’ historie var dermed
slut, men Christian Tøpholm havde i tide sørget
for, at der var mange dygtige medarbejdere til at
videreføre opgaverne.

Audilens opnåede succes i
Europa, mens det var sværere at slå igennem i USA,
hvor billigere – men også
ringere – produkter allerede
var på markedet.

Christian Tøpholm var hoveddrivkraften bag udviklingen af Audilens, der gjorde Widex teknologisk førende på verdensmarkedet.

Christian Tøpholm omkom efter en
trafikulykke i 1985.
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Fornem hæder
til Audilens
Widex har det som sit erklærede idégrundlag at levere høreapparater af høj
kvalitet, der giver mennesker med høretab
de samme muligheder for at kommunikere
som normalthørende.
Lige siden etableringen i 1956 har
Tøpholm og Westermann i alt deres arbejde
lagt vægt på, at den høje kvalitet bliver
nået ved at tænke i nye baner: Originalitet,
målrettethed og pålidelighed skal sikre
brugeren det bedst mulige høreapparat.
Målsætningen om at levere det allerbedste har altid omfattet tre vigtige forudsætninger: Den bedst mulige teknologiske

løsning, den højeste grad af logisk funktionalitet og et fremragende design.
I 1985 modtog Widex den respekterede
danske designpris, ID PRISEN, for verdens
første i-øret høreapparat med samme høje
tekniske kvalitet som de bedste bag-øret
høreapparater og i et banebrydende
design.
Den danske statsminister Poul Schlüter
overrakte ID PRISEN 1985 til Erik Wester
mann, der på vegne af Widex modtog
hædersbevisningen.
Selv om Erik Westermann både følte sig
glad for og stolt over, at Widex modtog

prisen, var det en ulykkelig dag for ham.
Christian Tøpholm burde have modtaget
ID PRISEN, for det var i høj grad takket
være hans store indsats, at Audilens blev
så vellykket et produkt.

Eftertragtet pris
På en række områder er danske industri
produkters stærkeste konkurrence
parameter kombinationen af nytænkning,
brugervenlighed, høj kvalitet og frem
ragende design. Derfor er det en stor ære,
at modtage den danske designpris.
Dansk Designråd uddeler ID PRISEN
som en anerkendelse for godt industrielt
design. Prisen skal fremme bestræbelserne
i dansk industri for at markere sig gennem
kvalitetsprægede produkter med en gennemarbejdet og funktionel form.
ID PRISEN har været uddelt hvert år
siden 1965 til virksomheder, som har
lanceret produkter af forbilledlig konstruktiv, brugsmæssig og æstetisk værdi. Alle
brancher i dansk industri kan deltage i
konkurrencen om prisen, og de indsendte
produkter bedømmes af en jury bestående
af fremtrædende danske eksperter inden
for design.

Statsminister Poul Schlüter overrakte ID PRISEN 1985 til Erik Westermann, som bag smilet
var meget ked af, at den ægte prismodtager,
Christian Tøpholm, ikke selv kunne modtage
hædersbevisningen.
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Verden uden for Widex
Foto venligst udlånt af Canadian Driver.com

Mobiltelefoner og videofilm

	Familier tog ofte en tur til videoforretningen
– enten for at leje eller købe film på videokassetter.

Accord-modellen, som kom i 1985, gav Honda det afgørende
gennembrud i mellemklassen. Modellen opnåede at blive den
mest solgte personbil i USA. Denne triumf har Honda Accord
efterfølgende gentaget adskillige gange.

Global japansk bilsucces

Foto: Polfoto

1976-1986

For 25 år siden blev den moderne mobiltelefoni skabt, da Danmark,
Norge, Sverige og Finland blev enige om at udvikle et fælles mobiltelefonsystem, NMT (Nordisk Mobil Telefon).
Det eksisterende system var kompliceret at bruge og krævede
opkald til bemandet telefoncentral. NMT skulle derimod kunne
betjenes som en almindelig telefon og fungere fuldautomatisk i
alle fire lande. NMT blev en stor succes, og Norden var i en årrække
foregangsområde for mobiltelefoni.
Udviklingen skete i et samarbejde mellem de nationale telefonoperatører og tre private fabrikker: Storno i Danmark (senere
fusioneret med Motorola), Ericsson i Sverige (i dag kendt som
SonyEricsson) og et nyt finsk firma, Mobira (stiftet af radiofabrikken Salora og dækfabrikken Nokia). Det finske firma blev senere
verdenskendt under navnet Nokia.
Sideløbende med denne udvikling fik videobåndet sit store
gennembrud. I begyndelsen af 1980’erne var det endnu dyrt at
købe en videobåndoptager (VCR), så mange foretrak at leje en
såkaldt ”moviebox”, når de skulle se videofilm. En ”moviebox” var
en videobåndafspiller, som man satte til antenneindgangen på sit
tv – og så kunne man se videobåndet.
Videoudlejningsforretninger skød op som paddehatte i byerne, og især i de mørke vinteraftner blev videofilmene populær
underholdning. Film som E.T., Ghandi, Alien, Tootsie, Amadeus og
Sophie’s Choice var store succeser på den tid.

Energikriserne i 1973-74 og 1979-80 fik forbrugerne til at interessere sig for biler med god benzinøkonomi. Det blev til fordel for
den japanske bilindustri, som i forvejen var i fremgang.
Japanske biler fik ikke alene succes på et lavt benzinforbrug,
men også i kraft af deres høje mekaniske kvaliteter. Kort sagt demonstrerede en fabrik som Toyota, at en lille, billig bil kunne være
både bekvem, økonomisk og langt mere pålidelig, end europæiske
og amerikanske bilejere var vant til.
Når det gjaldt køreegenskaber og design var japanerne endnu
ikke på omgangshøjde med det bedste fra Europa, men især Honda
begyndte at ændre på dette i starten af 1980’erne.
Med deres enkle, stilrene design og gode køreegenskaber fik
den lille Civic og mellemklassemodellen Accord succes i både
Europa og Nordamerika. For at klare efterspørgslen oprettede
Honda egne fabrikker i Storbritannien og USA.
1980’erne blev også det årti, hvor elektronikken vandt indpas i
almindelige familiebiler. Karburatoren blev erstattet af elektronisk
styret indsprøjtning, og tændingssystemet fik elektroniske kredsløb. Det gjorde bilerne mere økonomiske og miljøvenlige, ligesom
det hindrede mange startproblemer.
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teknologiske landvindinger
1986-1996

Widex' mål er konstant at udvikle optimale løsninger til hørehæmmede. For at kunne gøre det, må vi have en omfattende
audiologisk indsigt – men Widex skal også være forrest, når
det drejer sig om digital signalbehandling og kredsløbsteknik.
(Søren Westermann)

tek n o lo g i s k e l a n dv i n d i n g er

	Der var mange gode argumenter for at anskaffe sig et Quattro høreapparat.

Mere forskning i
digital teknologi
I 1987 etablerede de tre danske høreapparatfabrikker
i samarbejde med den danske stats tekniskvidenskabelige forskningsråd et digitalt forskningsprojekt,
”Odin”. Formålet var at undersøge mulighederne for
at forbedre hørehæmmedes opfattelse af tale, når de
befandt sig i støj.
Den digitale teknologi var blevet ét af de områder,
som påkaldte sig stor interesse i høreapparatbranchen. Underholdningsindustrien havde netop introduceret cd’en som et musikmedie uden baggrundsstøj
– så den nye teknologi burde derfor også kunne gøre
høreapparaternes lydgengivelse bedre og mere støjfri.
De tre danske ingeniører på projektet gik straks
i gang med at undersøge mulighederne for at bruge
digital teknologi til at udskille tale fra støj. I løbet af
projektperioden lykkedes det gruppen at konstruere
et digitalt høreapparat.
Projektet blev afsluttet i 1991 efter et stort forsøg,
hvor en gruppe hørehæmmede testede det digitale
høreapparat i deres daglige omgivelser. Resultatet
viste desværre, at apparatet ikke medførte nogen forbedring i forhold til et moderne analogt høreapparat.
At kalde ”Odin” for mislykket ville dog være helt
forkert. De tre høreapparatfabrikker fik opbygget en
værdifuld viden om den digitale teknologi, som i de
følgende år kunne bruges i den udvikling, der skulle
blive til et intenst kapløb om at kunne markedsføre det
første 100 % digitale høreapparat.
Hos Widex gik man i første omgang i gang med
at udvikle en converter, som kunne ”oversætte”
signalerne fra analog til digital form – og omvendt. Da
det lykkedes, åbnede mulighederne sig for at komme
videre ad den digitale vej.
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Audiologisk Laboratorium, der arbejder med
læren om hørelse og med computerbaseret
tilpasning, var også med til at udvikle Quattro.
Afdelingen bestod dengang af Peter Weis
(til venstre) og Søren Westermann.

	Udviklings- og elektronikafdelingen havde haft
travlt med Quattro-projektet.
I slutningen af 1988 bestod afdelingen af
(fra venstre): Ole Toft, Morten Kroman, Ove Jensen, Claus Gunnersen og Henning Andersen.

Quattro bragte
Widex forrest igen
Christian Tøpholm nåede før sin
død at være med til at tænke
de første tanker om et høreapparat med fjernbetjening. Da
det endelige projekt gik i gang
ved årsskiftet 1985-86, byggede det på to
ideer:
Den ene idé var at udvikle et høreapparat, som kunne tilpasses, mens brugeren
havde det på. Ideen var nogle år gammel,
men man havde ikke fundet en løsning,
som var brugbar i praksis.
Den anden idé var at udvikle et høre
apparat, hvor brugeren kunne finjustere
både selve lyden og lydstyrken ved hjælp
af en trådløs fjernbetjening i stil med dem,
der var kommet til tv-apparater.
En af de første udfordringer var at
finde en løsning på, hvordan sender og
modtager skulle kunne ”se” hinanden, hvis
fjernbetjeningen lå i en lomme. Tv-fjernbetjeningen fungerede ved hjælp af lys,
hvorfor der skulle være fri luftlinje mellem
fjernbetjening og tv-apparat.
Denne teknik var imidlertid ikke praktisk
for en høreapparatbruger, som helst skulle
kunne have fjernbetjeningen liggende i en
lomme eller en taske. Løsningen blev derfor at bruge radiobølger. Fjernbetjeningen

skulle således forsynes med en sender og
høreapparatet med en modtager.
Flere andre tekniske udfordringer gav
anledning til spekulationer, fordi der skulle
bygges en række nye funktioner ind i
både fjernbetjeningen og høreapparatet.
Derfor måtte man arbejde med integrerede kredse, der gav mulighed for mange
funktioner på beskeden plads. Kernen blev
en fotografisk plade på en silicium-chip,
som Widex’ egne ingeniører udviklede
– og som senere blev produceret hos en
leverandør i USA.

Tre års udviklingsarbejde
Efter et par år kunne ingeniørerne begynde at samle stumperne og gennemføre de
første tests. Desværre viste der sig store
problemer med de integrerede kredse,
som i april 1988 måtte designes om. Men
da de nye chips ankom i august, virkede
de perfekt.
Det blev et travlt efterår i Værløse, for
målet var at præsentere nyheden i oktober
på den store europæiske høreapparatkongres, som skulle holdes i Hamburg.
For alle i Widex var det derfor en
stor dag, da ”barnet” skulle holdes
over dåben. Navnet ”Quattro” blev

valgt, fordi Widex nu ville kunne tilbyde høreapparatbrugerne fire forskellige programmer til behandling af
lyden og frasortering af uønsket støj.
Fra den trådløse fjernbetjening, der kunne
ligge i en lomme, var det muligt med et
enkelt tryk at skifte mellem fire lytteprogrammer:
Et standardprogram (til almindelig
brug)
Et program optimeret til at lytte til radio
og tv
Et program til udendørs brug i områder
med trafikstøj
Et program, der frasorterer støj og
summen fra mange personers tale
(f.eks. i et større selskab)
Selve forstærkerens behandling af lyden
var stadig analog, mens al indstilling og
finjustering af høreapparatet byggede på
digital teknologi.
Blandt de andre nyskabelser var, at
tilpasningen af høreapparatet på høreklinikken eller hos forhandleren nu kunne ske
ved hjælp en trådløs fjernbetjening. Der
var med andre ord tale om et helt system,
som på en ny måde gjorde det muligt at
opnå en mere præcis tilpasning af høre
apparatet.
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Uforglemmelig
lancering
med lasershow
Ved lanceringen af Quattro i oktober 1988
satte Widex alle sejl til. Den digitale teknologi var på vej – og alle talte om den. En
enkelt konkurrent havde tidligere på året
præsenteret et par eksperimentalapparater med digital programmering.
Nu ville Widex vise det kvalitetsbevidste
publikum på Hörgeräte-Akustiker kongressen i Hamburg, hvordan digital teknologi
kunne bruges i et rigtigt høreapparat.
Selve præsentationen var delt i tre.
Først skulle alle Widex’ europæiske distributører høre om nyheden. Det foregik ved
en intern præsentation, hvor Jan Tøpholm
brugte en god times tid på at fortælle om
de mange fordele for både mennesker
med høretab og forhandlerne.
Quattro var ikke ”kun” et nyt høreapparat men et helt nyt høresystem, hvor man i
praksis for første gang brugte den digitale
teknologi ved tilpasningen.
Senere samme dag blev nyheden præsenteret for den store forsamling på ca.
1.000 tyske og udenlandske fagfolk. Her

gennemgik doktor Gerd Herbst fra Widex’
tyske distributør, micro-technic, alle de nye
muligheder, som høresystemet indebar.
Som afslutning på sit foredrag sagde
Dr. Herbst, at han gerne ville give forsamlingen mulighed for at fordøje hans
oplysninger i ro og mag ved at vise en kort
videofilm.
Da filmen var slut, kunne ”finalen”
begynde: Et gigantisk lasershow ledsaget
af specialkomponeret musik afspillet på
et koncertanlæg, som Widex selv havde
medbragt.
Den samlede effekt af et seriøst
foredrag, en seriøs video og et nærmest
overvældende lasershow betød, at den ellers sædvanlige byge af kritiske spørgsmål
til foredragsholderen udeblev. Der var kun
ros til Widex.
Senere på aftenen fik Widex-folkene
stadig positive tilbagemeldinger, dog
spurgte enkelte – med et smil – om lasershowets kraftige musik var et forsøg på at
gøre endnu flere til høreapparatbrugere.

Så kunne et høreapparat
da snart ikke blive mindre...
Quattro fotograferet ved
siden af et hønseæg.

Også succes i USA
Efter den store succes i Hamburg rejste
salgsdirektør Tom Westermann og marketingchef Søren Hougaard måneden efter
til American Speech and Hearing Associations årlige møde med 15.000 deltagere i
Boston.
De fire medbragte Quattro’er vakte
betydelig interesse og respekt blandt de
amerikanske audiologer, som var fulde af
beundring over denne udnyttelse af moderne teknologi til virkeligt epokegørende
fordele for såvel tilpasserne som deres
kunder.
Mange var ivrige efter at blive de første
til at præsentere det nye produkt, og
Widex-standen tiltrak sig stor opmærksomhed i de fire dage, årsmødet varede.

Ind i øret med QX
Oven på succesen med de første Quattro-apparater udviklede Widex en i-øret udgave, som blev lanceret 1990 under navnet Quattro QX. Det var verdens første i-øret høreapparat, som kunne programmeres
digitalt ved hjælp af en trådløs fjernbetjening.
Selv om den komplicerede teknologi var komprimeret til at fylde minimalt, gik Widex ikke på
kompromis med de sædvanlige krav om, at ethvert høreapparat skal være let at servicere og reparere.
Derfor kunne det skilles ad som ethvert traditionelt høreapparat. De første amerikanske i-øret apparater
skulle derimod skæres i stykker ved selv de mindste service- og reparationsarbejder.
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	Forsiden af Widex’ personaleblad viste,
at ”Quattro-toget” havde fart på med
mange nye modelvarianter.
(Tegning: Per Westermann).
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Quattro-navnet blev valgt, fordi Widex gjorde
det muligt for høreapparatbrugeren at vælge
mellem fire lytteprogrammer – blot ved et tryk
på en knap. (Grafik: Per Westermann).

100 kvinder
og én mand
Da Elly Pedersen i maj 1970 blev ansat på Widex,
skulle hun i den første tid arbejde hjemme hos
produktionschef Per Borg og hans hustru, Else.
Stuen i familien Borgs villa var midlertidigt
indrettet som produktionslokale, fordi den første
fabriksbygning i Helsinge endnu ikke var fundet.
”Jeg havde set en jobannonce i vores lokale
avis, og selv om jeg ikke havde prøvet at lodde
før, blev jeg ansat og lært op. Vi var fem-seks
kvinder, der begyndte på den måde. Det var lidt
trangt, men vi havde det hyggeligt,” fortæller
Elly Pedersen.
”Efter et par måneder blev vi stadig flere og
måtte rykke til lejede lokaler forskellige steder.
Da fabrikken på Bymosevej var blevet klar, fik
vi flere nye kolleger, for Widex havde brug for
mange medarbejdere.
Senere blev fabrikken udvidet med endnu
en bygning, og vi nåede op på at være omkring
100 ansatte. Det gjorde i øvrigt ikke noget, at vi
udelukkende var kvinder, for vi havde det rart
med hinanden. Den eneste mandlige kollega
var chaufføren, som kørte i fast rutefart mellem
Helsinge og Værløse.
Selv om Helsinge ligger lidt ude på landet i
forhold til Værløse, synes jeg ikke, at vi følte os
tilsidesat i forhold til kollegerne derinde. For
mig var det vigtigste nu også at have nogle søde
kolleger at være sammen med til daglig,” fastslår
Elly Pedersen, der i juni 2000 takkede af for at
nyde sit otium efter 30 år med loddekolben.
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Widex Kunstforening blev etableret i 1989, og
den nuværende formand, Jakob Nielsen, har
været med i bestyrelsen siden starten.

Kunst til medarbejderne
En gruppe medarbejdere i Værløse etablerede
i juni 1989 Widex Kunstforening. Foreningens
formål skulle være at skabe interesse for kunst
blandt firmaets ansatte – dels ved at arrangere
udstillinger i kantinen, dels i form af udflugter til
andre aktuelle kunstudstillinger.
Kunstforeningens bestyrelse har i de forløbne
år arrangeret en halv snes forskellige udstillinger om året. Ofte har det været malerier, men
også keramiske værker og skulpturer er blevet
udstillet.

Hver udstilling varer en måned, og herefter
køber foreningen ét eller flere af de udstillede
værker. Medarbejderne har også mulighed for
selv at købe et værk direkte hos kunstneren.
I juli holdes ingen udstilling på grund af sommerferie, og i marts arrangeres en samlet udstilling af de værker, som kunstforeningen har købt i
årets løb. I forbindelse med generalforsamlingen
i marts trækkes der lod blandt medlemmerne om
de indkøbte kunstværker.

Kunstforeningens anden hovedaktivitet er at
arrangere to årlige udflugter, hvor medlemmerne
får guidede rundvisninger på aktuelle udstillinger. Mange medlemmer er glade for at få denne
mulighed for at få et mere indgående kendskab
til den pågældende kunstner.
Widex A/S har valgt at støtte kunst
foreningens aktiviteter ved at yde et bidrag svarende til det beløb, som foreningens medlemmer
betaler i kontingent.

Widex-humor
Personalebladet for de danske medarbejdere
bringer nyheder om stort og småt. Engang
imellem finder man lidt godmodigt drilleri med
adresse til ledelsen. I december 1990 kunne man
bl.a. læse en noget speciel meteorologisk meddelelse:

Vejrudsigten
Vekslende vejrforhold med pludselige skift
mellem høj- og lavtryk samt vinde fra mange forskellige retninger har påvirket den seneste tids
udviklinger og høsten af produktnyheder.
De oprørte vande har også givet enkelte
svære forhold for mandskabet med fare for småforlis hist og her, men et fuldbefarent mandskab
har været til stor støtte i de sværeste situationer.
For den kommende tids vejrforhold lover
udsigten mere stabile vinde med få skift i ret-
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ningerne og kun svage forskelle mellem høj- og
lavtryk. Det skulle give roligere, fremadskridende
høstmuligheder for festlige stunder.
I samme nummer af personalebladet havde
en medarbejder på Helsinge-fabrikkens afdeling
C leveret en tegning, som gav et diskret vink om,
at damerne næppe havde noget imod at få nogle
nye arbejdslamper.
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Fra kvalitetskontrol
til kvalitetssikring
”Kvaliteten af vores produkter er simpelthen for vigtig en sag at overlade til kun én
afdeling. At fremstille et godt produkt er
en fælles sag, og hver eneste medarbejder
har betydning for kvaliteten af det færdige
produkt eller den service, vi yder i forbindelse med markedsføring og salg af de
færdige høreapparater.”
Sådan forklarede kontrolchef Stig Nielsen i 1990 baggrunden for, at Widex ville
indføre nye normer og rutiner i kvalitetskontrollen. Forklaringen blev givet i en
personalebladsartikel med overskriften
”Kvalitet – før, nu og i fremtiden”.
Høj kvalitet havde siden 1956 været
ledetråden for Widex, og begrebet kvalitet
blev i mange år defineret som ”graden af
opfyldelsen af kundens forventninger og
ønsker til produktet”.
En uafhængig kontrolafdeling kontrollerede varerne gennem de forskellige
produktionsprocesser. Dette princip medvirkede til at sikre produkterne fra Widex
et kvalitetsniveau, der som minimum var
på niveau med de dygtigste konkurrenter
– og i mange tilfælde bedre.
Den generelle teknologiske udvikling
betød, at kravene til pålidelighed og lave
fejlprocenter blev skærpet. Samtidig blev
høreapparaterne stadig mere komplekse
i både opbygning og funktion. Derfor traf
Widex den beslutning, at man ikke længere kunne nøjes med at kontrollere sig til
topkvalitet.
Arbejdet med at sikre den optimale
kvalitet skulle fremover indbygges ved
konstruktionen af apparatet – og hele
produktionsprocessen skulle bygges op
omkring begrebet kvalitetssikring.

Godkendt i første omgang
I de efterfølgende fire år blev begreber
som ISO 9002, EN 46002 og CE-mærkning en vigtig del af dagligdagen.
Det viste sig hurtigt, at Widex havde så
godt styr på kvalitetskontrollen og de
øvrige elementer i kvalitetssikringen, at
man – i modsætning til de fleste andre
produktionsvirksomheder – kunne gennemføre certificeringen efter ISO 9002
uden bistand fra eksterne konsulenter.
I dagene 28.-30. november 1994 gennemførte de tre uafhængige auditører den
endelige auditering. Generelt var der ros til
alle medarbejdere og alle afdelinger. Auditørerne fandt kun bagatelagtige afvigelser,
som hurtigt kunne rettes. Widex gjorde
rent bord i første omgang og blev straks
indstillet til certifikatet, som arriverede
godt en måneds tid senere.
Et konkret resultat af ISO 9002-certificeringen plus tillægskravene i specifikationen EN 46002 blev, at Widex
fremover kunne CE-mærke sine produkter.
CE-mærkningen er et bevis på, at Widex
lever op til en række specifikke krav, der
er fastlagt i EU-direktivet om medicinske
anordninger.

Certificeringen kom i hus
efter en grundig proces.

Stig Nielsen skiftede titel fra kontrolchef til
kvalitetschef: Nu var det nemlig ikke længere
nok at kontrollere produkterne for fejl – den
høje kvalitet skulle sikres ved, at produktionsprocessens kvalitetssikring blev certificeret.
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Ovn måtte
ind gennem
vinduet
En enkelt chip – i form af et
integreret kredsløb – afløste
de transistorer, som ellers i
de senere år var blevet loddet
sammen og monteret på et
underlag af tyndfilm.
Nu skulle det hele fylde
endnu mindre, og de komplekse konstruktioner krævede,
at der kunne placeres chip og
kondensatorer på begge sider
af underlaget. Det kunne et
tyndfilmsunderlag ikke bære.
Tykfilmen fik dermed en
renæssance, men det var
svært at finde den rigtige
leverandør af tykfilm. I stedet
købte Widex sin egen tykfilmsovn i 1989 – og i 1991 var
det nødvendigt med en langt
mere avanceret og automatiseret ovn.

Næste skridt i
generationsskiftet
Erik Westermann havde besluttet, at han i
forbindelse med sin 70 års fødselsdag den
11. februar 1993 ville trække sig tilbage fra
den daglige ledelse – men fortsat være til
rådighed for Widex som koncernkonsulent.
Det glidende generationsskifte var for
længst sat i gang med ansættelserne af
Jan Tøpholm (1972), Tom Westermann
(1973), Søren Westermann (1975) og Anders Westermann (1981).
Ved Christian Tøpholms død i 1985
trådte Jan Tøpholm i hans sted som øverste ansvarlig for udvikling og produktion.
Efter Erik Westermanns tilbagetrækning
fra den daglige ledelse i 1993 fik direktionen tre nye medlemmer: Tom Westermann
(salg og marketing), Søren Westermann
(audiologisk forskning, patenter og IT) og
Anders Westermann (økonomi og finans).

Stabilitet og kontinuitet
Ledelsesgruppen havde gennem flere år
haft tradition for dagligt at mødes uformelt om morgenen og til frokost. Her
kunne man holde hinanden orienteret
og træffe hurtige beslutninger. Denne
tradition fortsatte uændret – dog med
Erik Westermann i den mere tilbagetrukne
konsulentfunktion.
I anledning af den ledelsesmæssige omstrukturering udsendte den nye direktion
en erklæring, hvori de fremhævede, at der
ikke ville ske nogen mærkbare ændringer
– hverken for distributører eller medarbejdere. Stabilitet og kontinuitet skulle også i
fremtiden være et kendetegn for Widex.

Tykfilmsovn nummer to måtte bugseres ind
gennem vinduet på 1. sal.
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Markante nyheder
Jan Tøpholm varslede, at den teknologiske
udvikling ville betyde markante nyskabelser inden for de først kommende år:
”Gennem den digitale teknologi har
vi fået nye muligheder, som vi vil bruge
til at udvikle mere fleksible og nemt
anvendelige høreapparater med bedre
indstillingsmuligheder. På baggrund af de
positive erfaringer med Quattro-serien vil
vi arbejde hen imod mere komplekse apparater, som stadig skal være diskrete og
lette at indstille.”

Flere patenter
Søren Westermann understregede, at den
audiologiske forskning og patent-området
også ville blive prioriteret højt under den
nye ledelse:
”Vi vil fortsat vedligeholde vores mange
patenter og udtage nye. Vores mål er at
opnå bedre lydkvalitet og give brugerne
mulighed for at påvirke lydgengivelsen i
forskellige støjsituationer. Vi ønsker at udvikle høreapparater med en meget ren og
uforvrænget gengivelse. Derfor samarbejder vi med flere klinikker således, at nye
produkter bliver testet i praksis.”

Tillid til Widex
Gensidig tillid er grundlaget for godt købmandskab, og Tom Westermann lovede
at fortsætte det tætte samarbejde med
firmaets distributører:
”På mange måder føler vi og vores
distributører os som en stor familie, der
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hjælper hinanden. Vi er fleksible over
for vores distributører og modtager
gerne kvalificeret kritik vedrørende vores
produkter. Det betyder, at vi hele tiden
kan markedsføre de høreapparater, der
er behov for. Det gør os stærke og giver
kunderne tillid både til distributørerne og
varemærket Widex.”

Sund økonomi
Som ny ansvarlig for de økonomiske
forhold lagde Anders Westermann vægt
på at fortsætte den hidtidige strategi med
fokus på den sunde fornuft:
”Vi skal ikke stå til regnskab over en
bestyrelse eller en bank. Det giver os stor
handlefrihed. Vi har aldrig lagt budgetter, fordi det er tåbeligt ikke at foretage
et nødvendigt tiltag, blot fordi det ikke
står i budgettet – eller at bruge penge på
noget unyttigt, fordi det tilfældigvis står
i budgettet. Vi vil fortsat gøre det, der er
nødvendigt, og som vi tror på.”

	Den ”nye” og den ”gamle” generation samlet. Fra venstre Tom
Westermann, Anders Westermann,
Jan Tøpholm og Søren Westermann. Firmaets ”grand old man”
Erik Westermann siddende i midten.
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Markedsføring
efter behov

Markedsføringen har i alle årene været tilrettelagt ud fra de særlige hensyn, der gælder på
hvert enkelt marked. Her ses en amerikansk
forhandler i Ohio, der i 1960’erne brugte en
Mini som blikfang. På skiltet stod der: ”Hvis du
synes, at denne bil er lille, skulle du se vores
nye høreapparater”.
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I de første tre årtier var Widex meget
tilbageholdende med at profilere virksomheden eksternt i medier og reklamer. Stort
set ingen uden for høreapparatindustrien
kendte virksomhedens eksistens.
Erik Westermanns strategi var, at markedsføringsindsatsen for at gøre Widex
kendt skulle koncentreres om de professionelle kanaler, mens det i princippet var
ligegyldigt, om den almindelige forbruger
vidste noget om virksomheden.

På det danske marked var der stadig et
statsligt monopol på indkøb af høreapparater, så her var behovet for markedsføring
stadig begrænset.
”Den, der lever stille, lever godt” var da
også Westermanns svar, da en medarbejder i personalebladet foreslog at gøre arbejdspladsen lidt mere kendt i den danske
offentlighed.
Westermann tilføjede imidlertid også,
at der blev brugt millioner af kroner på
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markedsføring i andre lande, fordi det var
nødvendigt for salget.

Større synlighed
Det store lasershow i forbindelse med
lanceringen af Quattro var et eksempel på,
at markedsføringsaktiviteter med tiden fik
en voksende betydning for profileringen af
virksomheden Widex.
Den store succes for Quattro vakte også
interesse i den danske presse, hvor det
førende erhvervsdagblad, Børsen, bragte
en rosende omtale, men samtidig konstaterede, at Widex var en virksomhed, der
passede sig selv.
Forholdene begyndte dog så småt at
ændre sig. Både lønmodtagere og offentligt ansatte fattede stigende interesse for
erhvervslivet – måske i en erkendelse af, at
erhvervslivets ve og vel er grundlaget for
landets velstand.
Desuden fik stadig flere danskere pen-

sionsordninger, hvor en del af opsparingen
kunne placeres i aktier. Det gjorde interessen for at læse om erhvervslivet endnu
større.
Selv om Widex som familieejet virksomhed ikke skulle tiltrække interesse
blandt investorer, smittede den generelle
udvikling inden for markedsføring af.
Tom Westermann fulgte som salgs- og
marketingdirektør udviklingen tæt, og
kunne i 90’erne se tilbage på en betydelig
udvikling af såvel tryksager som andre
former for kommunikationsaktiviteter.
Da Widex også på dette område har
lagt vægt på en høj grad af egen produktion, er salgs- og marketingafdelingerne
blevet større i årenes løb.

hørenedsættelse og brugen af høreapparater.
Formålet var at skabe større forståelse
for, hvordan man bedst muligt afhjælper
problemer med hørelsen. Disse aktiviteter
– som altså ikke handler om at promovere
Widex – er siden vokset i omfang.
Tom Westermann forklarer det med, at
det for de fleste kan være en hård proces
at erkende et høretab. Heldigvis har de
moderne apparater gjort hørenedsættelser mindre synlige, men alt for mange
mennesker venter stadig alt for længe
med at få den nødvendige hjælp. Derfor
er den generelle oplysningsvirksomhed
nødvendig.

Information om høreapparater
Allerede i 1970’erne begyndte Widex at
supplere markedsføringen af de enkelte
produkter med en bred information om

	Den forhenværende præsident Ronald Reagan
ønskede i november 1992 Bill Clinton tillykke
med valget – og den kommende præsident
havde tilsyneladende ingen problemer med at
høre den vittighed, som Reagan fortalte ham.

To præsidenter med høretab

Den amerikanske præsident Ronald Reagan gjorde det i 1980’erne lidt lettere at være
bruger af et høreapparat. På det tidspunkt blev præsidentens hørenedsættelse godt
stof i både den amerikanske og den internationale presse.
At en af verdens mest kendte personligheder blev omtalt som bruger af høreapparater, fik betydning for såvel brugen som salget af høreapparater, der steg med ca.
30 % på ét år i USA.
Også den senere præsident Bill Clinton havde problemer med sin hørelse. I en alder af 51 år anskaffede han sig i 1997 et sæt af de nyeste digitale i-øret høreapparater.
Denne begivenhed fik atter salget af høreapparater til at gå markant i vejret.

Foto: Polfoto
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Verden uden for Widex
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Direkte kontakt med
brugerne
	For en virksomhed, der
udvikler og producerer høreapparater har den direkte
kontakt med brugerne stor
værdi, mente audiologichef
Carl Ludvigsen.

I årenes løb er kredsen af hørehæmmede
forsøgspersoner vokset til ca. 300. Disse mennesker yder en værdifuld hjælp ved udviklingen af nye høreapparater.

Widex Service Center sikrer en direkte kontakt
med nogle af de mennesker, som bruger firmaets høreapparater.
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I efteråret 1993 åbnede Widex en service
butik i Værløse. Formålet var at gøre det
lettere for danske brugere af Widex høre
apparater at få serviceret eller repareret
deres apparat i stedet for at gå via de
offentlige høreklinikker.
Servicebutikkens aktiviteter er i tidens
løb blevet udvidet, så der i dag er tale om
et egentligt servicecenter, hvor kompetente audiologer og tekniske medarbejdere betjener høreapparatbrugere fra hele
landet.
Ud over butikken består servicecentret
af et reparationsværksted, øreproplaboratorium og en høreklinik med mulighed for
at få foretaget høreprøver, aftryk til høreapparat samt tilpasning og finjustering af
høreapparatet.

Brugerne tester nye apparater
Et lige så vigtigt formål med service
butikken var at etablere et kontaktnet af
høreapparatbrugere, som ville være interesserede i at afprøve nogle af fremtidens
høreapparater, mens de var under udvikling. For en virksomhed, der udvikler og
producerer høreapparater, kunne en sådan

direkte kontakt til ”virkelighedens verden”
have stor værdi.
Servicebutikkens leder, audiologiassistent Sanne Bloch, etablerede fra starten
et godt samarbejde med audiologichef
Carl Ludvigsen – og i de forløbne år har
en voksende kreds af høreapparatbrugere
været til stor hjælp ved test af nye høre
apparater.
Da høretab varierer fra person til person, er forsøgspersonerne delt op efter
høretab, så de kun deltager i forsøg, der
er relevante for den pågældende form for
høretab.
”Inden vi sender et nyudviklet høre
apparat på markedet, gennemfører vi en
grundig valideringstest, hvor rutinerede
høreapparatbrugere kan sammenligne
med det relevante høreapparat,” forklarer
Carl Ludvigsen.
”På basis af tilbagemeldingerne fra
brugertesten vurderer vi kritisk, om det
nye apparat i tilstrækkeligt omfang giver
brugerne en forbedring – eller om vi skal
arbejde videre med et eller flere konkrete
problemer, inden vi på ny gennemfører en
brugertest.”

1986 - 1996

Verden uden for Widex

Digital lyd og bærbare telefoner
I sidste halvdel af 1980’erne blev nydelsen af musik gjort digital. De hæderkronede
lp-plader af vinyl afløstes i løbet af ganske få år af cd’erne. Nu var det slut med baggrundsstøj fra pladespillerens pickup, og det blev let at skifte mellem de enkelte
numre, man ville høre.
Nogle musikentusiaster holdt stædigt fast ved vinylen, som efter deres mening
havde en mere naturlig lyd frem for den kliniske digitale lydgengivelse. Men efterhånden blev den digitale lyd bedre, og de fleste vinyl-fanatikere overgav sig til cd’en.
At teknologien udviklede sig med lynets hast, var helt tydeligt inden for mobiltelefonerne. De var kommet ned i en pris, så stadig flere fik monteret en telefon i deres
bil. I slutningen af 1980’erne kom de første bærbare modeller, der mest af alt lignede
en attachemappe med telefonrør og antenne.
Omkring 1990 begyndte de bærbare modeller at få facon som en almindelig trådløs telefon – og det blev rigtigt smart at placere sin mobiltelefon på mødebordet, så
alle andre kunne se den. Mobiltelefonen var det nye statussymbol.
I 1993 fik det internationale GSM-telefonnet sit gennembrud, og de førende fabrikker lancerede mobiltelefoner, som fyldte mindre og kunne mere. I flere lande udbrød
der priskrig på mobiltelefoner, og teleselskaberne kæmpede indædt for at sikre sig
deres bid af det nye store marked.

Motorolas kompakte
mobiltelefon med klap blev
et statussymbol i 1991.

Koreanske biler på vejene
Efterhånden som den stærke yen i 1980’erne
gjorde japanske produkter dyrere, vejrede
andre bilproducerende lande morgenluft, bl.a.
Sydkorea.
Den store industrikoncern Hyundai havde i
1967 startet en bilfabrik, som byggede de europæiske Ford-modeller Cortina og Granada på
licens. I 1978 kom den første bil af egen aftapning – Hyundai Pony – og med tiden fik koreanerne gang i eksporten, først til USA og siden til
Europa.
Andre mærker som Kia og Daewoo blev
efterhånden også kendt uden for den koreanske
halvø, og i starten af 1990’erne begyndte de koreanske mærker at gnave sig ind på japanernes
oprindelige domæne: Billige biler af hæderlig
kvalitet.

På samme tidspunkt havde de japanske
fabrikker valgt at stræbe opad i prisklasserne.
Med nye mærker som Acura (fra Honda), Infiniti
(fra Nissan) og Lexus (fra Toyota) indledte de
jagten på tyske luksusmærker som Audi, BMW
og Mercedes.
Efter en periode med stor succes fik de
koreanske bilfabrikker problemer. De red dog
stormen af ved, at Hyundai overtog Kia, mens
Daewoo blev en del af det amerikanske General
Motors og skiftede navn til Chevrolet. Siden da
har den koreanske bilindustri igen været på vej
frem.

Hyundai Elantra fra 1993 –
en lille familiebil
til konkurrencedygtig pris.

1986-1996
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den digitale revolution
1996-2006

Visionen for Widex er at udvikle de apparater, som fungerer
bedst muligt for den hørehæmmede. På lang sigt ser jeg derfor
ikke Widex som værende det største firma i branchen – men jeg
håber at se det som det teknologisk førende. (Jan Tøpholm)
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Patenter på
de teknologiske tigerspring
Da høreapparatet Audilens i 1985 blev
tildelt Dansk Designråds ID PRIS, var det
ikke alene resultatet af et usædvanlig godt
designarbejde. Bag ved det smukke ydre lå
en enestående teknisk løsning, som Widex
havde sørget for at patentere.
For første gang kunne et i-øret høreapparat yde en kvalitet på niveau med de
bedste traditionelle bag-øret høreapparater på markedet. Widex havde ganske
enkelt sat en helt ny standard på det
teknologiske område.
I årenes løb har Widex udtaget mere
end 100 patenter. For en virksomhed, der
bruger mange ressourcer på forskning og
udvikling, har patenter stor økonomisk
betydning. Hvert patent har en varighed
på 20 år.
Den væsentligste årsag til, at Widex
patenterer sine gode ideer er, at konkurrenter dermed ikke kan lægge firmaet hindringer i vejen ved at tage patent på den
samme gode idé. Desuden kan patentet
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give royalty-indtægter, hvis konkurrenter
ønsker at bruge ideen.
Audilens-patentet fik stor værdi i bl.a.
Tyskland og Østrig samt på andre markeder i Nord-europa. Det nye høreapparat
blev en kommerciel succes, og andre høreapparatfabrikker kunne ikke matche Widex
på grund af patentet.

Quattro
I 1988 vakte lanceringen af Quattro-serien
stor opsigt, fordi Widex brød lydmuren
med et helt anderledes produkt. Det var
verdens første høreapparat, hvor brugeren
med en fjernbetjening kunne skifte mellem
fire forskellige lytteprogrammer.
Ideen med fjernbetjeningen og den
bagvedliggende teknologi havde Widex
sørget for at patentere i god tid før, det
nye produkt blev lanceret.
Quattro-serien blev starten på det, der
kaldes ”high-end” høreapparater. Tidligere
kunne man dele høreapparaterne op i ”de
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gode” og ”de lidt bedre”, men med Widex
Quattro fik høreapparatbranchen pludselig
et ”premiumsegment” i form af det første
rigtigt sofistikerede høreapparat.
Patentet sikrede, at Widex’ teknologiske
forspring ikke uden videre kunne kopieres
af konkurrenterne.

CAMISHA

Hans Jørgen Rindorf, Patentafdelingen

Efter flere års forskning udtog Widex
allerede i 1990 det grundliggende, internationale patent på en avanceret – og meget
revolutionerende – metode til fremstilling
af i-øret-apparatskaller og ørepropper.
Widex udviklede den nødvendige scanner- og computermodellerings-teknologi:
”Computer Aided Manufacturing of Individual Shells for Hearing Aids” – i daglig tale
forkortet til CAMISHA.
Kort fortalt var det ideen at gøre høreapparatets fysiske egenskaber bedst mulige. Det skulle sikre ikke alene en optimal
lydgengivelse, men også gøre apparatet
behageligere at bruge.
Vejen til udformning af en perfekt skal
og en perfekt øreprop gik via den patenterede CAMISHA-teknologi, som styrer
et stereo-litografisk produktionsanlæg. I
anlægget opbygges hver enkelt brugers
høreapparat (skal og/eller ørepropper) individuelt ved hjælp af laser. Opbygningen
sker lag for lag med 1/10 mm ad gangen.
I 2001 var teknologien helt på plads, og
Widex kunne begynde at producere de
første ”computertegnede” høreapparater
af typerne i-øret og CIC (Completely-Inthe-Canal = helt inde i øregangen).
CAMISHA-teknologien var endnu et teknologisk tigerspring fra Widex, og konkurrenterne har siden indgået licensaftaler for
at kunne bruge den patenterede teknologi.
I dag anvender en stor del af høreapparatindustrien CAMISHA.
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Widex vandt
det digitale kapløb
I slutningen af 1989 igangsatte
Widex et ambitiøst projekt,
der i løbet af de kommende
fem år skulle afgøre, hvordan
det kunne blive muligt at udnytte
den digitale teknologi i alle dele af høreapparatet.
Udviklingen af integrerede kredsløb
gik meget stærkt i disse år. Direktør Jan
Tøpholm og udviklingschef Henning
Andersen var ikke i tvivl om, at fremtidens
høreapparater ville blive 100 % digitale –
udfordringen var at nå derhen før konkurrenterne.
Audiologien – læren om hørelse – blev
også prioriteret op. Widex ansatte Carl
Ludvigsen som chef for Audiologisk Labo-

ratorium, der i de følgende år voksede til
en egentlig audiologisk forskningsafdeling.
En særlig stor indsats lå i at udvikle de
mange elektroniske kredsløb, som hører
til i et digitalt høreapparat. Det sværeste
var at udvikle en såkaldt analog-digital
konverter, som skal omsætte de elektriske
signaler (= lyd-bølgerne) til talværdier.
Populært sagt er analoge lydsignaler de
”naturlige”, mens digitale signaler består af
talværdier. Inden for musikken kender man
det som forskellen på en grammofonplade
af vinyl og en cd.
Musikken på en vinylplade aflæses af
en pickup, der fysisk kører i pladens rille –
hvorimod musikken på en cd aflæses som
talværdier af en laserstråle, der ikke er i
fysisk kontakt med selve cd’en.
At det lykkedes Widex at udvikle en
velfungerende analog-digital konverter fik
afgørende betydning.

Indædt kamp til stregen

Med den epokegørende teknologi
og en totalvægt på bare 1,5 gram
(inklusive batteri) var Senso en
regulær verdenssensation.
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Kampen om at blive de første til at lancere
nye digitale teknikker var indædt – og
målet var naturligvis at kunne markedsføre
verdens første fuldt digitale høreapparat.
I slutningen af 1992 lancerede den ene
af de to danske konkurrenter et analogt
apparat med en lille, digital signalprocessor, som formindskede generende feedback i høreapparatet. Det var den første
digitale behandling af selve lydsignalet –
men resten af signalbehandlingen var helt
traditionel.
I september 1995 meddelte den anden
danske konkurrent i en stort anlagt international PR-kampagne, at de var på vej
med det første fuldt digitale høreapparat.
Det skulle dog vise sig, at apparatet først
kom på markedet midt i det næste år.

Verdens første fuldt digitale høreapparat blev imidlertid præsenteret på den
tyske Hörgeräte-Akustiker Kongress i dagene 17.-20. oktober 1995. Og her blev det
klart for alle, at Widex med Senso-serien
havde udviklet et ægte fuldt digitalt høre
apparat med alle de tekniske muligheder,
man ellers kun havde kunnet drømme om.
Ved kongressen i Tyskland gennemførte
Widex et seminar, som havde 119 deltagere
fra 37 forskellige lande.

Tre væsentlige nyskabelser
Det lille i-øret høreapparat var med sin
epokegørende nye, digitale teknologi en
regulær verdenssensation på kongressen i
Tyskland.
Senso markerede et gigantisk spring i
det moderne høreapparats historie, hvor
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	Fuldautomatisk digital justering gjorde Senso
til et særdeles brugervenligt og verdens hidtil
bedste høreapparat.

Allerede efter præsentationen i efteråret 1995
var efterspørgslen stor, og den egentlige
produktion gik i gang i 1996.

den avancerede teknologi bestod af en
signalprocessor, som kunne udføre lige så
mange beregninger som markedets mest
avancerede pc’er.
Med Senso’s fuldautomatiske digitale
justering skulle brugeren kun vælge, om
mikrofon- eller telespoleindgangen skulle
være aktiveret. Alt andet blev justeret
automatisk – oven i købet i flere forskellige
tone-områder. Resultatet var, at uvedkommende støj blev sorteret effektivt fra.
Tilpasningen af Senso apparatet til den
enkelte bruger kunne ske via en programmeringsboks eller Widex’ unikke PC
programmeringssoftware, Compass, hvis
første version så dagens lys sammen med
Senso.
Senso havde desuden et indbygget
audiometer og kunne dermed selv frem-

bringe toner med forskellig styrke. Sensogrammet, dvs. målingerne af høretærsklen
direkte gennem høreapparatet (in-situ)
gjorde tilpasningen mere præcis, fordi
test-tonerne stammede fra høreapparatet anbragt i øret. På denne måde bliver
der taget højde for øregangsresonans og
proppens kvalitet. Endnu en unik Widex
feature, som giver større præcision i tilpasningen, end når der anvendes eksternt
måleudstyr og hovedtelefoner til måling af
høretærsklerne.
Tilpasningssoftwaren (SP3 eller
Compass) gjorde det også muligt at minimere risikoen for tilbagekobling (hyl) ved
hjælp af en feedback-test. Ved feedbacktesten tjekkes, hvor kraftig forstærkning
apparatet kan give i forhold til proppens

kvalitet uden at give tilbagekobling og
apparatet indstiller sig derefter.
At lydkvaliteten i Senso var bedre end i
de konkurrerende produkter, som blev lanceret umiddelbart efter, skyldes i høj grad
også udviklingschef Henning Andersens
vellykkede analog-digital-konverter.
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100.000 apparater
på seks måneder
Da Widex i juni 1996 fejrede sit 40 års jubi
læum, skete det i lyset af den fantastiske
modtagelse, som Senso havde fået. Ingen
var i tvivl om, at Widex havde vundet det
digitale kapløb – markedsandelen var
oppe på 80 % af det digitale marked.
På en international pressekonference i
april 1996 var direktør Jan Tøpholm blevet
spurgt om sine forventninger til salget af
Senso høreapparater i det første år. Fuld
af optimisme svarende han: 50-100.000
om året.

Allerede efter et halvt år kunne Widex
imidlertid markere salget af Senso nummer 100.000. Overalt i verden var det på
rekordtid lykkedes det nye høreapparat at
slå igennem som fremtidens standard.

Undersøgelsen viste også, at brugerne
af Senso anvendte deres høreapparat flere
timer om dagen end brugere af konventionelle høreapparater.

180 nye medarbejdere
Begejstrede brugere
Med den nye teknologi var det blevet
muligt for audiologerne og de øvrige professionelle høreapparattilpassere at opnå
store fremskridt på en række væsentlige
områder.
Det blev bl.a. dokumenteret i en undersøgelse fra Universitetshospitalet i Bergen,
som utvetydigt slog fast, at høreapparatbrugerne med Senso var blevet bedre
til at høre tale i støjende omgivelser – et
problem som mange havde kæmpet med
i årevis.

Succesen med Senso gik ikke sporløst hen
over Widex, som i løbet af foråret og sommeren udvidede medarbejderstaben for at
kunne følge med efterspørgslen.
I løbet af få måneder blev 180 nye medarbejdere ansat – hovedparten af dem i
produktionen.
Summa summarum efter det første års
tid med Senso var, at Danmarks finansminister kunne glæde sig over betydelige
ekstra eksportindtægter plus en positiv
effekt af et pænt antal nye arbejdspladser
i den højteknologiske del af elektronik
industrien.

6. juni 1996 var en særlig glædelig dag: Widex havde vundet det digitale kapløb, salget af Senso oversteg alle forventninger, og så fejrede firmaet 40 års jubilæum.

Jeg fik ”nye ører”
Klinikassistent Karen Kristensen var en af de
hørehæmmede, som deltog i den praktiske test
af Senso, mens apparatet blev udviklet. Et kig i
hendes testdagbog fra dengang viser, at Widex
var på vej med noget helt specielt. Her er et
sammendrag af hendes optegnelser:
”Fantastisk forskel, meget klarere og behageligere lyd. Jeg føler det, som om jeg har fået
nye ører: Uret tikker, gulvet knirker og mange
andre lyde, som hører med til livet, og som jeg
ikke har registreret i årevis, får mig til at føle, at
jeg er til.”
Også samværet med andre gik bedre:
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”Var til fødselsdag og syntes, at jeg forstod
mere af samtalerne, men selvfølgelig ikke alt.
Baggrundsstøjen (børn og radio) virkede ikke
generende. Jeg nyder, at jeg ikke skal trykke på
knapper ustandseligt. Det er som om, mine ører
har været til hovedreparation.”
Om selve testen skrev Karen Kristensen:
”Jeg var imponeret over, hvor små og lidt
iøjnefaldende disse apparater var. At der kun var
en enkelt omskifter (til/frakobling af telespole)
gjorde mig dog temmelig skeptisk. Men da apparaterne var indkodet til min nedsatte hørelse, må
jeg nok sige, at jeg blev vildt imponeret.”

Klinikassistent Karen Kristensen var i sit job på
tandklinikken omgivet af mange støjkilder. Med
Senso fik hun en langt bedre dagligdag.
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Stor lyd i verdens
mindste høreapparat
I 1997 lykkedes det Widex
at udvikle og producere en
Senso-version til placering
helt inde i øret. Senso CIC blev
en sensation, fordi det aldrig før havde
været muligt at opnå så stor lyd i så lille et
høreapparat.
Senso CIC løste nogle af de problemer,
der ellers kan være forbundet med at gå
med høreapparat. Blandt fordelene var en
markant lavere vindstøj, og det ville være
muligt at tale i både almindelige telefon
og mobiltelefon uden risiko for feedback
(”hyl)” og andre forstyrrelser.
Nye features fulgte med, bl.a. det unikke CeruSTOP voksfang, som kunne løse de
fleste problemer med ørevoks. En akustisk
batterialarm var også en praktisk nyhed –
selv i et høreapparat, hvor strømforbruget
var bragt ned på et hidtil uset lavt niveau.
Modellen var primært udviklet til brugere med lettere eller middelsvære høretab.
Og hele herligheden vejede bare 1,5 gram.

Senso CIC var én af flere modeller i Widex’ første
serie af 100 % digitale høreapparater.

Prestigefyldt designpris
Senso CIC gik hurtigt sin sejrsgang i det
meste af verden, og interessen for høreapparatet var omvendt proportional med
dettes mikroskopiske størrelse.
I maj 1998 opnåede Widex den store
ære, at Senso CIC blev tildelt guldmedalje
i konkurrencen om den amerikanske Industrial Design Excellence Award (IDEA98).
Prisen uddeles af Industrial Designers
Society of America (IDSA) i samarbejde
med det anerkendte ugemagasin Business
Week.
Widex fik tildelt prisen for verdens mest
avancerede digitale høreapparat. Prisen
var samtidig en anerkendelse af et enestående forsknings- og udviklingsarbejde
samt et revolutionerende design.

1,5 gram – så lidt vejede
verdens hidtil mest avancerede høreapparat.

Senso CIC blev i maj 1998
tildelt den anerkendte
Industrial Design Excellence
Award (IDEA) for sit revolutionerende design
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Perfekt tilpasning i øret

	Først tages et aftryk af
brugerens øre.

Aftrykket af brugerens øre
scannes med laserteknologi
og læses ind i computeren.

I 2001 introducerede Widex sin patenterede CAMISHA-teknologi og begyndte at
producere ”computertegnede” høreapparater af typerne i-øret og helt-inde-iøregangen.
De fleste hørehæmmede ønsker, at
deres høreapparat er så lille og diskret
som muligt. Når skallerne fremstilles med
CAMISHA-teknologi, passer de næsten
altid perfekt i øret.

	Ud fra de overførte data vises nu en 3-dimensional model af skallen eller proppen, som derpå
kan ”finpudses” for at sikre optimal tilpasning.

I praksis betyder det, at høreapparatets
skaller ikke fylder én millimeter mere end
nødvendigt. Desuden slutter de bedre til
i øret, så brugeren får det maksimale udbytte af sit høreapparats potentiale.
En fordel ved at arbejde med CAMISHA
er også, at brugeren kun skal have taget
aftryk af sit øre én gang. Alle data gemmes i computeren og kan hentes frem, hvis
brugeren skulle miste eller beskadige sit
apparat.

Kongeligt besøg
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, en rød løber var rullet
ud, og medarbejderne fyldte vinduerne mod Ny Vestergårdsvej i
Værløse. Dagen var den 16. september 1998, og kl. 15.20 kørte en
kongeblå Rolls Royce op foran den røde løber, hvor Erik Westermann stod klar til at byde Hans Kongelige Højhed Prins Henrik
velkommen.
Programmet var tilrettelagt, så den kongelige gæst skulle få et
realistisk indtryk af virksomheden. I løbet af turen rundt i virk-
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somheden blev der uddelt mange håndtryk og smil, samtidig med
at Prinsen hørte om det, man arbejdede med i de pågældende
afdelinger.
Erik Westermann indviede senere Prinsen i, hvordan man afhjælper høretab og fremviste et eksempel på det nyeste og bedste fra
Widex.
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	De elektroniske komponenter og en evntuel ventilationskanal placeres.

I SLA-printeren printes flere
skaller i et specielt acrylmateriale i én produktionsgang
ved hjælp af laser.

	Efter en kort efter
behandling og finish er
skallerne klar til montering
af elektronikken.

	Et sæt CIC høreapparater
klar til brug.

Ørepropper af élan-typen, der fremstilles ved hjælp af CAMISHA-teknologi, giver
en højere komfort, fordi man på denne
måde kombinerer fordelene ved henholdsvis den åbne og den special-tilpassede
øreprop.
Ørepropper til bag-øret apparater kan
ligeledes fremstilles i CAMISHA, så også
brugere af denne type høreapparater kan
få glæde af de nye tekniske muligheder.

	Prins Henrik blev budt
velkommen af Erik
Westermann.

Kongelige håndtryk til Søren, Anders og
Tom Westermann – alle tre med fruer.

Jan Tøpholm fortalte
Prinsen om Grethe J ensens
loddemaskine.

Venlige smil til damerne i
tyndfilmsafdelingen.
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Flere ressourcer til
forskning og udvikling
	De fleste projektgrupper inden for udvikling
sammensættes af medarbejdere fra henholdsvis audiologisk og elektronisk udvikling. Her er
et forsøg i gang i det lyddøde rum.

sit fokusområde, men projekterne løses
stort set altid i grupper med deltagere fra
begge afdelinger.

Audiologien

Gennem de seneste 20 år har Widex inves
teret betydelige ressourcer i forskning og
udvikling for at fastholde sin position som
leverandør af de bedst mulige høreapparater i verden.
Som en vidensbaseret virksomhed i
høreapparatindustrien er det afgørende
for Widex at råde over dygtige forskningsog udviklingseksperter inden for såvel den
audiologiske forskning som udvikling af
højteknologiske løsninger på elektronikområdet.
At mennesker har eller får nedsat hørelse er ikke noget nyt. Den professionelle
udfordring er, at teknologien udvikler sig
og dermed åbner stadig flere muligheder
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for at hjælpe medmennesker, som har et
høretab.
Den audiologiske forskning har som sit
ultimative mål at hjælpe mennesker med
nedsat hørelse til at kunne leve et liv på
linje med normalt hørende og dermed
opnå samme livskvalitet som andre.
Det teknologiske udviklingsarbejde har i
årtier handlet om at gøre høreapparaterne
bedre samtidig med, at de bliver stadig
mere diskrete – og i bedste fald usynlige
for omgivelserne.
Alle trådene inden for forskning og
udvikling samles i to afdelinger ledet
af henholdsvis en audiologichef og en
udviklingschef. Afdelingerne har hver

Audiologichef Carl Ludvigsen og hans
efterhånden 30 medarbejdere tager
udgangspunkt i de hørehæmmedes behov
– dels ved at følge med i den faglige litteratur, dels gennem kontakter med en stor
gruppe hørehæmmede forsøgspersoner:
”Vi arbejder ud fra de konkrete problemer, som hørehæmmede har, og de
øvrige behov, vi konstaterer hos dem.
Det kan f.eks. være at skulle høre tale i
støjfyldte omgivelser eller problemet med,
at kraftige lyde kan blive alt for kraftige i
høreapparatet.
Problemerne – og ideerne til at løse
dem – diskuterer vi med kollegerne i udviklingsafdelingen for elektronik. Sædvanligvis ender det med, at begge afdelinger
yder hver deres bidrag til løsningen.
Som audiologer og ingeniører med speciale i audiologi arbejder vi med udgangspunkt i de medicinske diagnoser og har
som mål, at høreapparatet passer bedst
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muligt til de fysiske forhold i øret og hørelsens funktion. Desuden ser vi på, om vi nu
også får løst de konkrete problemer, som
vores hørehæmmede forsøgspersoner har
peget på,” forklarer Carl Ludvigsen.

Elektronikken
Udviklingschef Henning Andersens stab
inden for elektronikudvikling og de tilknyttede funktioner er på det tidspunkt langt
den største afdeling i firmaet. Deres bidrag
i udviklingsarbejdet er primært koncentreret om, hvordan man når frem til de bedst
mulige tekniske løsninger:
”I årenes løb har vi bl.a. opnået markante forbedringer af høreapparatets
retningsbestemmelse af lydene. Første
skridt på vejen var at bruge to mikrofoner i
stedet for én. Siden har vi på andre måder
gjort retningsbestemmelsen mere præcis.
Tilsvarende er det gået i kampen mod
uønsket støj i høreapparaterne. Først
dæmpede vi bare støjen, men i dag handler det om, hvor lidt vi kan nøjes med at
dæmpe støjen, så taleforståelsen samtidig
bliver optimal. Det kræver en kolossal
beregningskraft af elektronikken.
I de seneste projekter har vi gjort det
muligt at frakoble uønsket støj, som enten
kommer fra en bestemt retning og/eller
befinder sig i et afgrænset frekvensområde. Fjernelsen af den uønskede støj sker
naturligvis automatisk,” understreger Henning Andersen.

Jeg havde aldrig hørt uret tikke
Da Helle Nielsen fik sit første sæt høreapparater, smed hun dem direkte i skraldespanden.
På det tidspunkt var hun først i 20’erne og arbejdede som kontorassistent i DSB.
”Jeg er født med et middelsvært høretab på begge ører, men havde ikke fået gjort noget ved problemet. I skolen satte jeg mig bare forrest for at være sikker på at kunne høre,
hvad læreren sagde,” fortæller den nu 46-årige assistent i Widex’ marketingsafdeling.
”Det var først som voksen, jeg fik taget mig sammen til at blive undersøgt på en høreklinik. Resultatet var, at jeg skulle have høreapparater, og nogen tid efter fik jeg tilsendt
høreapparaterne med posten.
Jeg havde forestillet mig, at det skulle være nogle små i-øret høreapparater, som var
kommet på markedet dengang. Men da jeg åbnede pakken, viste det sig at være et sæt
bag-øret høreapparater. Jeg var ulykkelig, for de kunne jo ses – og derfor smed jeg dem
ud.”

Høretest og jobsamtale på én gang
De følgende år klarede Helle sig uden høreapparat. I en længere periode arbejdede hun
som dagplejemor i sit hjem, og det gik nogenlunde. Chefen på dagplejekontoret brugte
høreapparat og havde ét i hvert øre. En dag overtalte hun Helle til at få nogle tilsvarende:
”Jeg nøjedes dog med et apparat i det ene øre, men fandt efterhånden ud af, at det
ville være godt med høreapparat i begge ører. Derfor kontaktede jeg Widex og fik tid til en
høretest i servicebutikken.
En af mine bekendte fra vejen, hvor vi bor, arbejdede på Widex og havde i øvrigt anbefalet mig at søge et ledigt job. Det viste sig, at servicebutikkens leder, Sanne Bloch, havde
hørt om min ansøgning. Så mens jeg sad med slanger i ørerne, hentede hun marketingchefen – og det endte med, at jeg fik jobbet.
Høreapparaterne fik jeg selvfølgelig også. De sidder helt inde i øregangen og fungerede
perfekt med det samme. For første gang i mit liv kunne jeg høre uret tikke, og høreapparaterne var præcis så usynlige, som jeg havde drømt om.
Jeg kan passe mit job uden problemer, så mange bliver overraskede, når de finder ud
af, at jeg bærer høreapparater – og sådan skal det jo være. Jeg tager dem på om morgenen
og af om aftenen, men lægger ellers ikke mærke til dem. Faktisk er jeg er kommet til at gå i
bad med dem på.”
Helle er langt fra den eneste Widex-medarbejder med høreapparat. I en virksomhed med
1.400 ansatte, vil omkring 140 statistisk set have en eller anden form for hørenedsættelse.
Widex har dog ikke noget register over de ansattes hørelse!

Helle Nielsen arbejder som assistent i marketingafdelingen. Hun er også en af de mange hørehæmmede, der hjælper Widex med at teste nye
høreapparater og ekstra features på eksisterende
modeller.
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Fornem hæderspris
for eksport
Widex sælger omkring
97 % af sin produktion på
markeder uden for Danmark. Denne kendsgerning førte i år 2000 til,
at Jan Tøpholm og Tom
Westermann på firmaets vegne kunne tage til
Fredensborg Slot nord for København for
at modtage Kong Frederik den Niendes
hæderspris for fortjenstfuld indsats for
dansk eksport
Hædersprisen blev indstiftet i 1970, men
Kong Frederik den Niende nåede dog ikke
selv at uddele prisen før sin død. Prisen
blev uddelt første gang i 1972, og flere af
Danmarks førende eksportvirksomheder
indgår i rækken af prismodtagere.

Jan Tøpholm og Tom Westermann modtog
på firmaets vegne Kong Frederik den Niendes
Hæderspris for fortjenstfuld indsats for dansk
eksport.

Sportsklubben i Widex er i fin form
Medarbejderne i Widex har i tidens løb fået mulighed for at dyrke forskellige former
for firmaidræt. Ud over det sunde i at dyrke sport, er sportsklubben i Widex også en
forening, der styrker det sociale sammenhold og hjælper med at knytte venskaber på
tværs af arbejdsområder.

I 2001 bragte personalebladet denne praktiske
oversigt.
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Endnu flere
tilfredse Widex-brugere
Selv verdens bedste høreapparat fungerer ikke godt nok, hvis tilpasningen ikke
er i orden. Af den grund er det vigtigt, at
brugeren er fortrolig med høreapparatets
funktioner og – ikke mindst – hvordan man
bruger dem.
Mange høreapparater er i tidens løb
endt i en skuffe eller skraldespand, fordi
brugerne ikke har syntes, at høreapparaterne opfyldte deres ønsker og behov.
For Widex er tilfredse brugere det vigtigste mål. For at nå målet er det ikke nok
at producere et bredt udvalg af høreapparater i bedste kvalitet. Både den endelige
tilpasning af høreapparatet og den direkte
kommunikation med brugeren spiller en
stor rolle for det samlede resultat.
Derfor besluttede Widex i 2002 at
udvikle et undervisningsmateriale med
fokus på det sidste ”led” i kæden: Tilpasningssituationen ude hos forhandleren.
Fokus skulle ikke være på salget men på
kommunikationen mellem de involverede
mennesker.
Widex Human Capacity udvikledes i
samarbejde med eksperter inden for både
psykologi og kommunikation. Desuden var
medarbejdere fra flere distributører og
Widex involveret i udviklingsarbejdet.

Den gode samtale betaler sig
Resultatet af projektgruppens arbejde
blev en Widex Human Capacity undervisningspakke, der som mål har at fremme
den gode samtale og gensidige forståelse
mellem tilpasser og høreapparatbruger.
Undervisningspakken, der blev lanceret i 2004, skal fungere som inspiration
til distributørernes undervisere på de

forskellige markeder. Pakken består af fire
dvd-film, en række gruppeopgaver til filmene, forskellige former for andet under
visningsmateriale og en Widex H
 uman
Capacity håndbog.
Hele materialet er udformet på en
måde, så det kan versioneres til forskellige
kulturer og varierende former for undervisningssituationer.
Erfaringerne fra en række lande har vist,
at det betaler sig at bruge mere tid i den
fase, hvor høreapparatet tilpasses og brugeren får instruktion. Antallet af efterfølgende henvendelser til forhandleren bliver
nemlig markant lavere – og nok så vigtigt:
Høreapparatbrugerne bliver mere tilfredse.

Brugeren bliver mere tilfreds med sit høreapparat,
når tilpasningen følger
princippet i Widex Human
Capacity.
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Et skridt nærmere
den normale hørelse
En virksomhed, der lever
af at udvikle, producere
og sælge højteknologiske
produkter kan ikke hvile
på laurbærrene. Så selv om
Senso-navnet i store dele af verden var blevet synonymt med digitale
høreapparater af højeste klasse, knoklede
forsknings- og udviklingsafdelingerne på
med at gøre det hidtil bedste endnu bedre.
I 2002 kunne hørehæmmede komme
et skridt nærmere normal hørelse. Med
det nye topklasse-høreapparat Senso Diva
flyttede Widex – endnu en gang – grænserne for det teknisk mulige.
I forhold til det kun seks år gamle Senso
indeholdt Senso Diva en langt mere avanceret teknologi, og apparatets tekniske
kompleksitet var 10 gange større.
Det nye Senso Diva var 100 % digitalt
og fuldautomatisk med hele 15 kanaler
og 15 frekvensbånd. De mange unikke og
patenterede tekniske nyskabelser betød,
at Widex som den første høreapparatproducent i verden kunne tilbyde mennesker
med høretab ”High Definition Hearing”.

Målrettet indsats
Senso Diva var et vellykket resultat af en
målrettet audiologisk og teknisk forskningsstrategi: Udviklingschef Henning
Andersen og audiologichef Carl Ludvigsen
havde etableret en signalbehandlingsgruppe, som det var lykkedes at realisere
nogle meget indviklede algoritmer på baggrund af den nyeste audiologiske viden.
En af de mange væsentlige nyheder var
et intelligent støjreduktionssystem, som
kunne analysere indkommende lyde på en
brøkdel af et sekund – for derpå at fremhæve tale og undertrykke generende støj.
Som den første høreapparatproducent
havde Widex også udviklet et mikrofonsystem, som var i stand til at retningsbestemme og undertrykke forstyrrende
støjkilder, mens den interessante lydkilde
blev sat i fokus.
Et nyt Diva Feedback Cancelling system
betød, at akustisk feedback (”hyl”) ville
blive fjernet automatisk – selv i en situation
hvor brugeren f.eks. udførte tyggebevægelser, talte i telefon eller krammede en
anden person.

Med det nye adaptive Diva Locator-system
kunne retningsmikrofonsystemet nu indstille
sig selv automatisk efter lyttesituationen.
Med Widex’ tilpasningssoftware, Compass,
kan tilpasseren inddrage høreapparatbrugeren
aktivt i selve tilpasningen og finjusteringen af
apparatet. En opdateret version af Compass
var klar, da Senso Diva blev lanceret.
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For musikelskere var det en velkommen
nyhed, at høreapparater nu også havde
fået indbygget et særligt program, så man
via en programvælger på selve apparatet
kunne opnå den fulde nydelse ved at lytte
til musik.

Brugernes ønsker
drev udviklingen
Udviklingen af det nye høreapparat foregik
i kontrollerede laboratorie- og feltforsøg
og – som sædvanlig hos Widex – i et tæt
samarbejde med udvalgte brugere af
høreapparater, som var med til at sikre den
endelige kvalitet.
Forsøgene fandt sted i Widex’ audiologiske forskningslaboratorium i Værløse
og i Office of Research in Clinical Amplification (ORCA), der er Widex’ amerikanske
forskningscenter i Chicago (se yderligere
om ORCA på s. 118).
I Værløse-forsøget vurderede de enkelte forsøgspersoner forskellige typer af
høreapparater: Bag-øret, i-øret og heltinde-i-øret. Dette forsøg var især velegnet
til at vurdere brugernes tilfredshed med
Senso Diva-konceptet som helhed.
I ORCA-forsøget var alle forsøgsapparater af typen i-øret og udstyret med et
nyt adaptivt retningssystem, Diva Locator.
Dette forsøg var derfor velegnet til at belyse retningsvirkningen i Senso Diva.
Som helhed var forsøgene drevet af
ønsket om at hjælpe brugerne mest muligt
med at forstå tale i støjende omgivelser.
Konklusionen var, at brugerne i daglige
lyttesituationer fik både en bedre taleforståelse og en højere lyttekomfort.

Senso Diva blev lanceret
med en stor international
marketingkampagne.

Senso Diva bød på en langt bedre tale
forståelse, fordi det intelligente støj-
reduktionssystem kunne skelne mellem den
interessante lydkilde (tale) og de forstyrrende
støjkilder.
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De bedste historier
kommer direkte fra hjertet
	Professor i audiologi Robert Sweetow overrakte prisen for bedste personlige beretning til
journalist Roberto Martín Pujal.

	En af de kendte personer, som arbejder for
høresagen, er Morten Olsen. Han har været
professionel fodboldspiller i Belgien og Tyskland. Senere blev han træner for Brøndby IF og
FC Köln. Siden år 2000 har han været dansk
landstræner.

Med Senso Diva stod Widex for endnu et
teknologisk spring i retning af kunne tilbyde hørehæmmede en bedre livskvalitet.
Allerede testfasen viste, at noget epoke
gørende var undervejs.
På baggrund af utroligt mange positive
tilkendegivelser fra de første Diva-brugere
besluttede Widex at inddrage brugernes
erfaringer i en kampagne.
I fagsproget kaldes det testimonials,
når budskabet om et produkt kommer fra
et menneske, der intet har med virksomheden at gøre. I stedet for de almindelige
reklamebudskaber, handler en testimonial om personens egne erfaringer med
produktet.
Widex inviterede Diva-brugere fra 14
lande til at skrive om deres personlige
erfaringer med det nye høreapparat.
Fra hvert land blev de mest interessante
beretninger valgt ud og vinderne inviteret
til Danmark, hvor de bedste beretninger
skulle præsenteres – med en Widex Senso
Diva Award til de to bedste.

En stor omvæltning
Formanden for dommerkomiteen var den
anerkendte professor i audiologi Robert
Sweetow fra University of California i USA.
I dommerkomiteen sad bl.a. tre kendte
danskere med hørenedsættelser: Silja
Schandorff (solodanser i Den Kongelige
Ballet), Lotte Rømer (professionel musiker)
og Morten Olsen (det danske fodboldlandsholds træner).
Vinder af Senso Diva-brugernes Award,
den spanske journalist Roberto Martín Pujal, kunne i sin beretning fortælle om 30 år
med hørenedsættelse. Især huskede han
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skoletiden som problematisk, fordi den var
præget af misforståelser, mistede informationer og pinlige episoder.
I forholdet til sine jævnaldrende var
Roberto Martín Pujal tilbageholdende og
gik derfor glip af venskaber, filmoplevelser,
musik og socialt samvær. I karrieren som
journalist var høretabet naturligvis også
et stort handicap, og derfor blev Senso
Diva en omvæltning for ham. Nu blev
hans hørelse næsten normal – og bedst af
alt: ”Ingen bemærker, at jeg bruger høre
apparat!”

Høj troværdighed
Testimonial-kampagnen blev en stor succes, fordi det var hørehæmmede mennesker af kød og blod, der kommunikerede
direkte til andre i en tilsvarende situation.
Widex arbejdede efterfølgende videre
med testimonials ved også at inddrage
kendte personligheder, som kunne fortælle, hvordan et høreapparat havde kunnet
ændre deres tilværelse i positiv retning.
Salgs- og marketingdirektør Tom
Westermann var ikke i tvivl om, at netop
beretningerne fra virkeligheden har en høj
troværdighed – ikke mindst over for den
målgruppe, som Widex gerne vil informere: De tusinder af hørehæmmede som af
den ene eller anden grund ikke vil gå med
høreapparat.
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Knopskydning
i Værløse
1999
1987

1997
1990
2003
2001
1966

Widex holdt gennem 40 år til i Værløse. I de første år var hele virksomheden samlet på stedet,
men i 1970’erne betød manglen på arbejdskraft
i området, at store dele af produktionen blev
flyttet ud.
Dette luftfotografi fra 2005 giver et indtryk
af, hvordan Widex – sideløbende med etableringen af de tre fabrikker i Helsinge og fabrikken i
Verviers – udvidede i Værløse.

1966:

1987:

1990:

1997:

Hovedbygningen på Ny Vestergårdsvej 25 blev indviet i forbindelse med
10-års-jubilæet. Dengang gav de
4.000 kvm nærmest overdådige plads
forhold.
Widex overtog bygningen på Kirke
Værløsevej 32 og fik dermed næsten
fordoblet sit samlede areal.
Hovedbygningen måtte udvides med
bl.a. en ny kantine til glæde for den
stadigt voksende stab af medarbejdere.
Behovet for yderligere plads løstes
denne gang ved at bygge en ny, stor
fløj på hovedbygningen, så den nåede
næsten hen til Kirke Værløsevej 32.

1999:

2001:

2003:

Widex fik mulighed for at overtage
nabobygningen på Kirke Værløsevej
– nummer 34 – og det løste pladsbehovet… for en tid!
Hovedbygningen blev udvidet for
tredje gang: En ny og præsentabel
reception ud mod Ny Vestergårdsvej.
Det største byggeprojekt siden opførelsen af hovedbygningen afslutte
des i 2003 med indvielsen af Ny
Vestergårdsvej 21-23, som betød, at
Værløse-kompleksets samlede areal
nåede op på 15.500 kvm.
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Partnerskaber til gavn
for børn med høretab
Hvalen Dexi var en maskot, der hjalp med at
fortælle børn om hørelse, høretab og høreapparater.

Widex har i en årrække haft et omfattende
internationalt samarbejde med audiologer
og personale, der i deres daglige arbejde
tilpasser høreapparater til børn.
Dette samarbejde – Widex Paediatric
Partnership – styrker dialogen mellem
praktikere og teoretikere. Samtidig er det
af stor betydning for Widex, at firmaet
er på forkant med udviklingen inden for
høreapparater til børn.
På baggrund af dette samarbejde har
Widex kunnet udvikle høreapparater og
tilpasningsprogrammer, således at også
hørehæmmede børn kan få glæde af de
teknologiske fremskridt. At indsatsen
bærer frugt har kunnet dokumenteres af
kliniske forsøg i både Europa og USA.
Generel information om børn og
høretab har også høj prioritet for Widex
Paediatric Partnership, som i 2001 udgav
et hæfte med værdifulde oplysninger
omkring hørehæmmede børn. Hæftet
„Børn og bedre hørelse“, som var skrevet
til forældre, lærere og hørepersonale, blev
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udgivet i versioner på dansk, engelsk, tysk,
hollandsk, fransk, spansk og portugisisk.
Siden år 2000 har Widex i øvrigt
været sponsor for Congress of Pediatric
Audiology, der holdes hvert andet år med
deltagelse af audiologer med speciale i og
særlig interesse for børns høretab.

Banebrydende projekt
Et femårigt dansk forskningsprojekt
undersøger, hvordan tidlig indgriben hos
nyfødte børn med hørenedsættelse kan
gavne deres fremtidige taleudvikling.
Widex støtter projektet både forskningsmæssigt og finansielt.
Man er også opmærksom på, om anvendelse af forstærkning betyder en anderledes udvikling af bl.a. talefærdigheden i
forhold til udviklingen hos hørende børn.
Projekt kaldes WHISPER og er udviklet
af Center for Sprogtilegnelse på Syddansk
Universitet SDU i samarbejde med Widex.
I projektet deltager bl.a. lingvister, audiologer og statistikere fra SDU, Widex og
Oxford University. (”WHISPER” står for
”Widex Hearing Impaired SPEech Research”).
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Viden og information om børns høretab har høj
prioritet for Widex.

Widex byder velkommen
på nettet
Siden slutningen af 1990’erne har 
www.widex.com haft voksende betydning for
kommunikationen med alle, der vil vide mere
om høretab, høreapparater og andre tekniske
hjælpemidler. Websitet, der blev lavet i udgaver
på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk, giver
et godt indblik i den moderne høreapparatteknologis mange muligheder.
Børn med høretab – og deres forældre – får et
særligt børne-website med hvalen Dexi som maskot. www.widexi.com leverer både underholdning og nyttig information på dansk, engelsk,
tysk, fransk og spansk. Et særligt website for
unge oprettes på den danske hjemmeside
www.widex.dk.

Web-priser til Widex
Da Widex lancerede Senso Diva fik den nye serie
høreapparater et særligt website.
Her kunne interesserede finde værdifuld information om høretab og det nye høreapparat.
I 2002 modtog www.widex.com/sensodiva hele
to priser:
Den amerikanske organisation ”The Health
Information Ressource Centre”
tildelte Senso Diva-sitet sin
”World Wide Web Health
Award” for at give god
og lødig information i et
brugervenligt og æstetisk
design.
Widex modtog også den
danske Reboot Award 2002
for at have kombineret
de klassiske designprincipper og dyder med en
suveræn forståelse af det
digitale medies problemstillinger og muligheder.
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Mere ansvar til
medarbejderne i montagen
25 medarbejdere i en af montageafdelingerne på fabrikken i Helsinge blev i 2005
involveret i et eksperiment. Målet var at
opnå en række produktionsmæssige fordele uden ekstra omkostninger.
Vejen til målet skulle nås ved at lægge
et større ansvar over til afdelingens
medarbejdere i form af en højere grad af
egenkontrol efter hver operation.
Medarbejderne tog udfordringen med
godt humør, og projektet lykkedes. Gruppen fandt ud af, at operationerne ville
flyde bedre, hvis man opdelte afdelingen i
små, selvstyrende grupper. For medarbejderne virkede det motiverende at få mere
ansvar, og arbejdsglæden blev større.
Resultaterne af det, der startede som et
eksperiment, endte med at blive en regulær forbedring af hele produktionsforløbet:
Gennemløbstiden på små ordrer er
nedbragt fra 14 til 3-4 dage
Sjældne varer produceres efter ordre,
hvilket sparer lagerkapacitet
Færre varer i produktion ad gangen
mindsker risikoen for ophobning
Lavere fejlprocenter som følge af den
nye egenkontrol
Uændret høj effektivitet i den samlede
produktion
Større engagement og jobtilfredshed
hos medarbejdere
Medarbejderne har fået
mere ansvar i form af en
højere grad af egenkontrol
efter hver operation. Det har
givet produktionsmæssige
fordele og større arbejdsglæde.
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Den ændrende produktionsform blev
efterfølgende gennemført i de øvrige
montageafdelinger i Helsinge, og i 2006
sker det på fabrikken i Verviers.

1996 - 2006

Tredje
generation
Tøpholm med i
ejerkredsen
Det glidende generationsskifte
fortsatte i efteråret 2005, hvor
Richard Tøpholm (født i 1972)
og Julian Tøpholm (født i 1975)
indtrådte i ejerkredsen.
Ligesom deres far, Jan Tøpholm, har de en civilingeniør
uddannelse fra Danmarks
Tekniske Universitet, og begge
har arbejdet i Widex sideløbende med studierne.
Richard Tøpholm blev ansat
i 1992 og er medarbejder i
Udviklingslaboratoriet.
Julian Tøpholm har været
ansat siden 1996 og arbejder i
Produktionsteknisk afdeling.
Ejerkredsen består dermed
af Søren og Anders Westermann samt Jan, Richard og
Julian Tøpholm.

	Richard og Julian Tøpholm
er tredje generation
Tøpholm i Widex.

Sponsor for børneprojekt
Efter borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien var der
stort behov for hjælp til befolkningerne i de ødelagte
områder. Med Widex som hovedsponsor gennemførte
Dansk Røde Kors et børneprojekt i Bihac, der ligger i
det nordlige Bosnien-Herzegovina.
Målgruppen bestod af ca. 600 skolebørn, som
havde mistet forældre eller på andre måder var ofre
for krigens rædsler. Efter skoletid tog lærere og
skolepsykologer sig af børnene med aktiviteter, som
kunne hjælpe dem til at få normaliseret deres daglige
tilværelse.
	Ud over at få et sundt måltid mad efter skoletid
blev børnene inddraget i lege og aktiviteter,
der kunne stimulere dem både fysisk
og psykisk.

Maraton-løbere blev
”ambassadører”
Senso Diva élan er et høreapparat, som kombinerer
avanceret og velafprøvet teknologi fra Widex med en
unik øreindsats, som ikke lukker øregangen til. Som et
ekstra visuelt plus er slangen til øregangengennemsigtig og ganske tynd.
Høreapparatet er desuden meget robust og dermed
yderst velegnet til en aktiv livsstil, hvor brugeren skal
yde sit optimale og helst glemme alt om høreapparatet.
For at skabe international interesse for élansystemet, bad Widex sine distributører om at finde to
almindelige høreapparatbrugere – eller en bruger og
en tilpasser – i hvert af de 16 lande, som deltog i kampagnen. Yngste deltager var 19 og ældste 73 år.
I marts 2005 samledes deltagerne til briefing i
København efterfulgt af en uges træning på Lanzarote.
Træner-teamet bestod af en tidligere europamester i
triatlon, en teambuilding-ekspert, en læge og en psykolog. Chefen for det danske fodboldlandshold Morten
Olsen var gæste-coach.
I perioden frem til september blev deltagernes
fysiske form fulgt af trænerne via internettet. Og selv
om de færreste af deltagerne havde løbet de 42,195
km før, gennemførte alle. Distributørerne i de 16 lande
fik dermed nogle engagerede ”ambassadører”, som
kunne være med til at promovere høresagen, Widex
og Senso Diva élan.

Widex Maraton Team med træner og gæstecoach i Berlin den 25. september 2005
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Inteo – endnu et skridt mod
fremtidens høreapparat

Widex skabte med Inteoserien en toneangivende
høreapparatteknologi med
skræddersyet bruger
tilfredshed.

Inteo var verdens første høreapparat med en
dynamisk integrator, der kan styre alle apparatets avancerede funktioner. Forpremieren
fandt sted i oktober 2005 på EUHA-messen i
Nürnberg.

Når Widex introducerer en ny serie i
toppen af sit produktprogram, er det
efterhånden blevet ensbetydende med,
at mennesker med høretab kan hjælpes
endnu bedre end hidtil.
Sådan blev det også i 2006, hvor Widex
både fejrer 50 års jubilæum og introducerer fremtidens intelligente høreapparatteknologi.
Inteo-serien bliver verdens første
høreapparater, der kan give brugeren en
100 % skræddersyet lytteoplevelse. Det
sker ved hjælp af et banebrydende teknisk
design, hvor brugerens individuelle behov
og præferencer bliver integreret direkte i
høreapparatets kerne.

Hele signalbehandlingen sker ud fra
meget detaljerede og specifikke informationer fra brugeren selv. Hver eneste
proces i høreapparatet fungerer herefter integreret. Med Inteo’s Integrerede
signalbehandling (ISP) sætter Widex igen
en ny standard for fremtidens intelligente
høreapparater.

Dynamisk integrator styrer alt
Kernen i høreapparatets ISP-teknologi er
en dynamisk integrator, som styrer, tilpasser og koordinerer lyden efter brugerens
personlige ønsker og behov. I praksis betyder det:
Positiv effekt på forståeligheden af tale
med støj i baggrunden
Størst mulig opmærksomhed på de
omgivende lyde
Individuel lyttekomfort i alle lydmiljøer
Den dynamiske integrator styrer Inteo høreapparatets tre øvrige centrale elementer:

Lydanalysen
High definition sound analysis sætter en ny
standard for lydanalyse. Denne detaljerede
analyse og klassificering af alle brugerens
lyttemiljøer er basis for Inteo’s avancerede
lydbehandling.
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Lydbehandlingen
High definition sound processing styrer alt
vedrørende behandlingen af lydene og er
det hidtil mest vidtrækkende lydbehandlingssystem, som er udviklet til et høreapparat.

Systemforbedringen
High definition system optimiser sikrer den
enkelte bruger optimal funktionalitet i alle
situationer, f.eks. automatisk overvågning
af mikrofonernes indbyrdes funktion.

200 millioner beregninger
i sekundet
Inteo indeholder en teknologi, som er fem
gange mere kompleks end den, der blev
introduceret i Senso Diva fire år tidligere.
Når et Inteo høreapparat arbejder, foretager det 200 millioner beregninger hvert
sekund.
Den avancerede teknologi bruges i
nye funktioner, der giver mulighed for at
afhjælpe problemer, som man hidtil ikke
har kunnet løse.
Et eksempel er den nye feature
Audibility Extender, der udvider brugerens
høreområde ind i de høje frekvenser, som
vedkommende hidtil ikke har kunnet høre.

Det medfører, at f.eks. fuglesang flyttes
ned i frekvens og pludselig bliver hørbar –
og stadig lyder som fuglesang blot i et lidt
dybere toneleje.
Inteo har også et yderst avanceret
og fuldt integreret feedback cancelling
system (”anti-hyl”). Det betyder, at flere
mennesker med svær hørenedsættelse
kan få glæde af i-øret høreapparater med
retningssystem. Det giver også mennesker,
der bruger i-øret høreappatater mulighed
for at anvende større ventilation uden
risiko for feedback.
Også de små praktiske detaljer er der
taget hensyn til. Det er eksempelvis lykkedes Widex at presse strømforbruget helt
i bund og opnå en endnu længere levetid
for batteriet. Inteo bruger mindre end
0,0005 Watt. Til sammenligning bruger et
almindeligt tv på stand by 25 Watt.

Widex introducerer en komplet Inteo-serie fra
de mindste helt-inde-i-øret høreapparater til
bag-øret modeller med komfortable élanørepropper.
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Widex Academy gør
medarbejderne dygtigere
Widex Academy har siden 1999 stået for
den interne uddannelse i Widex. På års
basis deltager op til 500 kursister i et eller
flere uddannelsesforløb. I 2006 fik akademiet nye og bedre lokaler i Værløse.
Undervisningsaktiviteterne dækker en
række forskellige formål – lige fra uddannelse af distributørernes medarbejdere
i forbindelse med introduktion af nye
høreapparater til praktisk uddannelse af
servicemedarbejdere i at reparere høre
apparater og ørepropper.

Da det ikke er praktisk muligt at uddanne samtlige audiologer og forhandlere på
de 90 markeder direkte, gennemføres en
række lokale seminarer, hvor underviserne
er blevet trænet på Widex Academy efter
et velgennemprøvet koncept ”Train the
trainer”.

Widex Academy står for en
højt kvalificeret undervisning af medarbejdere såvel
i Widex som hos distributørerne.

Verden uden for Widex

Biler med bedre plads og større sikkerhed
Selv om amerikanske og europæiske biler traditionelt har været meget forskellige, opstod der
i slutningen af 1970’erne en god idé på begge
sider af Atlanten: Lad os bygge en høj, rummelig
familiebil med fremragende komfort og fleksibel
indretning.
I USA simrede ideen hos det kriseramte
Chrysler, og i Europa var det den ligeledes kriseramte sportsvognsfabrik Matra, som havde fået
samme idé.
Med Lee Iacocca i spidsen kæmpede Chrysler
sig igennem krisen, mens Renault overtog resterne af Matra. I 1984 kom både Chrysler Voyager
og Renault Espace på markedet.

Begge modeller blev store succeser og er
stadig på markedet i reviderede udgaver. 
I USA døbte man den nye biltype ”minivan”,
mens europæerne kaldte den MPV (Multi Purpose Vehicle).
De fleste bilkoncerner har i dag taget ideen
om den rummelige familiebil til sig. I Europa
gik flere fabrikker sammen om produktionen:
Peugeot 806, Citroën Evasion, Fiat Ulysse og
Lancia Zeta er bygget i fællesskab. Det samme
gælder VW Sharan, Seat Alhambra og Ford
Galaxy.

Airbags og automatiske selestrammere har
forbedret den passive sikkerhed og dermed gjort
det mindre farligt for passagerne i tilfælde af
kollision. Biler får ligefrem karakter for deres sikkerhed i offentligt kontrollerede crashtests.
Fremtidens biler bliver endnu sikrere: Automatisk opbremsning ved for kort afstand til den
forankørende, startlås med alkoholtest, infrarødt
lys (afslører personer og genstande i mørke) og
andre former for sikkerhedsfremmende udstyr
er på vej.

ABS, ESP og airbags i massevis
Bilerne er i de seneste ti år blevet meget sikrere.
De blokeringsfrie bremser (ABS), den automatiske stabilitetskontrol (ESP) og flere andre
elektroniske nyskabelser har gjort bilernes aktive
sikkerhed bedre.

	Ford Galaxy har været på markedet i perioden 1996-2006 og er naturligvis udstyret
med et omfangsrigt sikkerhedsudstyr.
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Ti år med internettet
Den canadiske samfundsfilosof Marshall McLuhan
(1911-80) skrev for 40 år siden om ”den globale
landsby”, hvor alle kommunikerer med hinanden
via elektroniske medier og netværk. For de fleste
lød det nærmest som science fiction – noget der
måske ville ske langt ude i fremtiden.
Computerteknologien og Internettets udbredelse har vendt op og ned på meget – nogle
sammenligner ligefrem betydningen med opfindelsen af bogtrykkerkunsten.
Internettet var oprindelig et militært netværk,
der havde stor betydning for USA’s allierede
under Den Kolde Krig. Siden blev det delt op i en
militær og en civil del.
I første halvdel af 1990’erne tog erhvervslivet
nettet i brug til udveksling af elektronisk post og
filer. Da hypertekst-systemet og en grafisk brugerflade (browseren) blev opfundet, var World
Wide Web en realitet.
Fra 1996 begyndte udviklingen at gå stærkt.
Internettet betød nærmest en eksplosion i mulighederne for at kommunikere elektronisk på kryds
og tværs af landegrænser. E-mail afløste telefax,
web-baserede nyhedstjenester gjorde det svært
at holde noget skjult – og med søgemaskiner

kunne man på få sekunder finde dokumenter fra
hele verden.
Mobiltelefonerne har udviklet sig til multimedie-maskiner, hvor telefonen blot er én af mange
funktioner. Og skal man finde vej, er det for
stadig flere blevet helt naturligt at bruge satellitbaseret navigationsudstyr.
En multimedie-verden af tekst, billeder og lyd
har i løbet af de seneste ti år ændret dagligdagen for de fleste i den mere velstående del af
verden – og intet tyder på, at forandringerne
fremover vil ske i et langsommere tempo.

Mobiltelefonien og Internettet har gjort verden til ”en
global landsby”.

1996-2006
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det naturlige valg
2006-

Fortsat vækst, nye udfordringer og mulighed for udvikling
kræver nye beslutninger. (Jan Tøpholm)
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De første 50 år fejret
Widex markerede sit 50 års jubilæum ved
en forretningsreception i Værløse den
2. juni 2006 og senere med en fest for
medarbejderne. Efter sommerferien holdt
Widex en jubilæumsfest for selskabets
distributører med gæster fra 43 lande.
Distributørerne var inviteret til festmiddag på Hotel d’Angleterre på Kongens
Nytorv i København. På firmaets vegne
bød Søren Westermann velkommen, og
senere holdt Jan Tøpholm en tale, hvor
han udtrykte glæde over det gode samarbejde med distributørerne.
Den ene af virksomhedens stiftere, Erik
Westermann, holdt jubilæumstalen. Eric
Spar fra USA, Lawrence Werth fra Storbritannien og J.C. Verannemann fra Belgien,
som har været samarbejdspartnere siden

starten, holdt ligeledes taler. På vegne
af distributørerne overrakte Paul Stai fra
Norge og Age van Dijk fra Holland en gavecheck til et kunstværk udført af billedhuggeren Jens Flemming Sørensen.
Aftenen bød også på musikalsk underholdning - bl.a. med kendte melodier fra
de forgangne 50 år. Senere indtog gæsterne dansegulvet, og aftenen sluttede på
dansk manér med ”en bid natmad”.

Skulpturerne af de to damer
som Widex fik i jubilæumsgave fra distributørerne er
lavet af Jens Flemming Sørensen og står i indgangspartiet i det nye hovedsæde
i Vassingerød.

Jubilæumsaftenen
i Operaen.
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	Festmiddag og dans på
Hotel d’Angleterre.
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Software handler i høj grad
om brugernes behov

	En vellykket tilpasning af
høreapparatet har afgørende betydning for den
oplevelse, brugeren får.

Widex har altid prioriteret tilpasningen af
høreapparater højt – for hvad nytter det
at levere et fremragende høreapparat,
hvis det er vanskeligt at tilpasse det efter
brugerens individuelle behov? Widex
udviklede derfor det elektroniske værktøj
Compass, der integrerer alle de nødvendige oplysninger om høretabet og gør
det legende let at tilpasse høreapparatet
korrekt.
Lige siden det digitale gennembrud
inden for høreapparater er teknologien videreudviklet i et stadigt højere tempo – og
her spiller softwaren en vigtig rolle. Denne
usynlige del af teknologien styrer nemlig
selve høreapparatet (hardwaren).
Mange af de teknologiske fremskridt og
nye features hænger tæt sammen med nyudviklet software. Når Widex lancerer en
ny serie af høreapparater, skal tilpasserne
samtidig kunne råde over en ny, opdateret
version af tilpasningsværktøjet Compass.
Den nye software får høreapparatet til at
yde maksimal afhjælpning af høretabet –
og giver mulighed for at finjustere dette
efter brugerens individuelle ønsker.
Internt i Widex medfører de mange nye
lanceringer – og deraf følgende opdateringer af Compass – at softwareudviklingen på dette område såvel i omfang som
betydning er sammenlignelig med opgaverne i Elektronisk Udvikling, Audiologisk
Udvikling og Konstruktionsafdelingen.

Sådan arbejder tilpasseren med
Compass
På baggrund af det høretab, der er målt
hos den person, som skal bruge høreapparatet, rådgiver tilpasseren om, hvilket
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høreapparat der bedst vil afhjælpe høretabet. Compass kan benyttes i valget af det
rigtige apparat, idet Compass – teknisk set
– viser audiogrammet indlejret i det valgte
apparats tilpasningsområde. Når et specifikt apparat er valgt, skal det finjusteres
i forhold til høretabet. Og det er især her,
Compass kommer ind i billedet.
Den tilpasser, som hjælper høreapparatbrugeren med at få det størst mulige
udbytte af sit nye høreapparat, anvender
tilpasningsværktøjet Compass. Som navnet antyder, handler det om at vælge rigtig
retning og navigere igennem tilpasningen,
når høreapparatet får den afgørende, individuelle tilpasning.

Netop fordi to mennesker ikke er ens, er
det en fordel, at Compass lagrer brugerens
data og præferencer, hvis Compass er installeret under et OAS (Office Automation
Systems) som f.eks. NOAH eller InfoTrack.
Det betyder, at brugeren og tilpasseren ved efterfølgende besøg sparer tid,
fordi de mange data allerede er lagret. Er
Compass ikke installeret under et AOS,
gemmes tilpasningen kun i apparatet.

Fra Sensogram til
ServiceTracker og
Lyddagbog

leverer netop det lydtryk ved trommehinden,
som foreskrives til det aktuelle høretab – og at
der samtidig kompenseres for, hvordan brugerens øregang er formet. Målingen foretages ved
hjælp af en speciel RECD-sonde, som monteres
på høreapparatet. Metoden kaldes In-situ-RECD.
For tilpasseren er nøjagtighed i arbejdet et
must. En optimeret logging – kaldet ’Lyddagbog
II’ – giver tilpasseren et bedre grundlag for at
opnå den bedst mulige individuelle tilpasning.
Lyddagbogen husker ganske enkelt de forskellige akustiske miljøer, som brugeren har opholdt
sig i siden sidste besøg. Det betyder, at tilpasseren bedre forstår, hvorfor brugeren i en given
situation oplevede et problem med høreapparatets justering.
ServiceTracker er en indbygget funktionsmonitor, som automatisk tester de elektroniske dele
i høreapparatet, f.eks. test af alle de akustiske
transducere og telespoler. Det sikrer, at eventuelle uregelmæssigheder kan rettes ved et kommende serviceeftersyn.

Gennem en årrække har Sensogrammet, der
måler brugerens høretærskler i op til 14 frekvensbånd, dannet grundlag for den etablerede
tilpasningsmetode til Widex høreapparater.
Med lanceringen af serierne mind440 og
CLEAR440 (se side 111 og 130) voksede behovet
for præcision i tilpasningen. Widex gik et skridt
videre i form af en ny metode, som får Sensogrammet til at tage højde for såvel høreapparatets akustiske effekter som dets kobling til
øregangen.
Udfordringen er at give den enkelte høreapparatbruger en korrekt forstærkning. Ved at
måle brugerens individuelle RECD (real-ear-tocoupler-difference) sikrer man, at høreapparatet

re eventuelle problemer ved tilpasningen
– og foreslår relevante løsninger.
Funktionen SoundTracker bruges til
at måle lyden omkring brugeren og til at
visualisere, hvad de forskellige justeringer
betyder for lyden.
LifeSounds er et stort lydbibliotek med
naturtro lyde, som tilpasseren kan afspille
for at give brugeren et indtryk af, hvordan
høreapparatet vil fungere i det virkelige liv.

Løsningsguiden viser vej
En vigtig funktion ved Compass er ’Løsningsguiden’, som fører tilpasseren igennem processen, hjælper med at identifice-

Lyddagbog II logger vigtige
data, så tilpasseren efterfølgende kan finjustere høreapparatet.

d e t n at u r l i g e va l g

Revolutionær teknologi
på kanten af det mulige
Øret er et hårdt miljø. Omkring tre ud af
fire reparationer af høreapparater skyldes
indtrængende ørevoks, sved og fugt mv. I
2005 besluttede Widex at finde en løsning
på problemet. Udviklingsprojektet førte til
et frugtbart samarbejde med Teknologisk
Institut i form af to nye patenter baseret
på nanoteknologi.
Patenterne ejes i fællesskab af Widex
og Teknologisk Institut, og Widex har
registreret navnet NanoCareTM. Nanoteknologien bruges på to områder: Dels til
et nyudviklet voksfilter, dels til en speciel
coating af udsatte dele på høreapparatets
ydre.
I 2007 kunne produktionen af det nye
NanoCare voksfang gå i gang. Det bruges

til høreapparater, der er placeret i øret, og
til højtalere placeret i øregangen. Filteret
er bygget op omkring et nyudviklet tyndt
filter af hullet stålfolie, hvis overflade har
fået en tynd nanocoating bestående af
nogle få lag molekyler. Filteret gør det
nærmest umuligt for tyndtflydende ørevoks, sved, fugt mv. at trænge ind i selve
høreapparatet.
Nanocoating bruges også på de udvendige dele af høreapparater placeret bag
øret. Coatingen gør høreapparatets overflade afvisende over for sved, fugt mv.,
som nærmest løber væk af sig selv og slet
ikke når at trænge ind via mikrofonåbning
eller låget til batteriet.

Widex’ NanoCare filter hindrer
aktivt stoffer i at trænge igennem åbningen til højttaleren. Det
beskytter lydvejen, sikrer bedre
funktionalitet, længere levetid
for høreapparatet og dermed en
større brugertilfredshed.

	På billedet ses to dråber på et
høreapparat – øverste dråbe er
ved mikrofonåbningen og den
nederste ved batterilåget. Nanocoatingen medfører, at dråberne
beholder deres facon og ikke
trænger ind i høreapparatet.
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Store krav
Udviklingen af filteret stillede store krav til
alle involverede medarbejdere hos Widex,
Teknologisk Institut og underleverandøren af den hullede stålfolie. Af indlysende
grunde skulle dimensionerne være små,
samtidig med at overfladestrukturen
kunne løse problemet.
Gennem hele udviklingsprocessen holdt
Widex en tæt dialog med underleverandøren, som gentagne gange advarede
om, at ”nu bevæger vi os på kanten af det
mulige”. Værktøjsmagerne hos Widex fik
ligeledes en stor udfordring i at finde en
metode til udstansning af de små emner
og få dem placeret på indstøbningsstedet i
støbemaskinen. Men alt lykkedes... til sidst.

1 meter =
1 milliard nanometer
Nanocoating er en speciel overfladebehandling, der kun er 2 nanometer i tykkelse. Populært sagt går
der 1.000.000.000 nanometer på
1 meter. Hvis man sammenligner en
nanopartikel med en fodbold, svarer
det til forskellen mellem fodbolden
og jordkloden.
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Lille, mindre, mindst...

I sommeren 2007 lancerede Widex de hidtil mindste bag-øret-høreapparater med
indbygget højtaler. Den nye modelserie
skulle kombinere de nyeste eksisterende
teknologier med:
moderne design
multifacetteret tilpasning
minimale dimensioner
Høreapparater var ikke længere et
hjælpemiddel i traditionel forstand, men
udgjorde for mange brugere en del af
deres personlighed. Derfor skulle udviklingen af model m tilføre Widex-serierne
Inteo, AIKIA og Flash ekstra modeller, hvor

velkendt teknologi leveredes i en ekstra
elegant indpakning.
Model-serien m fik en anderledes
opbygning end hidtidige bag-øret-høreapparater. For at gøre det visuelt tydeligt, at
apparatet er mindre, anvendte designerne
to kneb: Apparatet deltes i siden (og ikke
som normalt i ”ryggen”), og de to dele fik
hver sin farve.
Brugerne fik også valget mellem flere
typer lak og finish. De kunne desuden frit
vælge mellem en klassisk slange med krog
eller en ultratynd élan-slange – i begge
tilfælde med frit valg mellem en helt åben
tilpasning eller tilpasning med ventilation.

Teknologien blev fastholdt på højt
niveau: Alle m-høreapparater fik integreret signalbehandling, som intelligent
styrer, hvorledes lyden præsenteres bedst
med fuld retningsbestemmelse. Desuden
fik brugerne valget mellem trykknapbetjening på selve høreapparatet eller en
fjernbetjening.
Da m-modellerne kom på markedet
med deres indbydende design, indfriedes
selv de mest optimistiske salgsforventninger.
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Passion for detaljeN
Da Widex i oktober 2007 præsenterede
verdens hidtil mindste høreapparat af RICtypen, tiltrak det stor opmærksomhed. RIC
betyder Receiver-In-Canal og dermed, at
højtaleren er monteret i en lille prop, som
placeres i øregangen.
Konstruktionen gav to vigtige fordele.
Selve høreapparatet (bag øret) kunne
gøres meget mindre (kun 22 mm langt).
Samtidig fik lydkvaliteten et løft – begge
dele skyldtes, at højtalerens placering blev
flyttet helt ind i øregangen.
En ekstra feature var Passions store
båndbredde, som gav lyd med flere
detaljer. Som prikken over i’et kunne man
vælge, om mikrofongitteret skulle være
belagt med ægte platin eller guld.
Designmæssigt satte Passion nye
normer for, hvor veludseende et høreapparat kunne være. Da andre elektroniske
produkter som f.eks. mobiltelefoner og
mp3-afspillere hele tiden var blevet gjort
smartere, ville designbevidste høreapparatbrugere også forvente sig meget af et
nyt topprodukt fra Widex.

betød, at næsten alt omkring produktionen blev anderledes – lige fra forstærkere
til hele den mekaniske konstruktion. Og
hvad der var endnu vigtigere: Det nye
høreapparats beskedne størrelse måtte på
ingen måde forringe kvaliteten.
Komponenternes placering i høreapparatet blev derfor taget op til fornyet
overvejelse. Hver eneste komponent blev
undersøgt grundigt og gjort så lille som
muligt – uden at gå på kompromis med
kvalitet eller funktionalitet.

... og endnu bedre
I 2009 – to år efter lanceringen – var
Widex klar med en opdateret version,

Småt blev godt...
Udviklingsprojektet gav store udfordringer, fordi de forskellige komponenter i det
lille høreapparat skulle komprimeres. Det

Passion satte nye normer for,
hvor lille et høreapparat
kan være

Selve høreapparatet anes
bag øret, mens den klare
slange til øreproppen er
praktisk taget usynlig.
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Passion440 som kombinerede det absolut
nyeste inden for høreapparatteknologi
med det ultimative i komfort, diskretion og
stil.
Modellen indeholdt en del af de nyskabelser, som i 2008 var blevet lanceret i
Widex mind440 (omtales på næste side).
Det var bl.a. det revolutionerede og
harmoniske Zen-lydprogram, den exceptionelle signalbehandlingsplatform Dual ISP,
det praktiske SmartSpeak samt teknologien Audibility Extender, som automatisk
flytter højfrekvente lyde ind i brugerens
hørbare område.
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mind440 satte fokus på
glæden ved at høre
Med udgangspunkt i udsagnet ”Glæden
ved at høre” satte Widex sig for at drage
nytte af de nyeste teknologier til at skabe
det til dato mest avancerede høreapparat. Widex mind440 blev præsenteret på
EUHA-kongressen 2008 i Tyskland bare en
måneds tid før, finanskrisen for alvor blev
mærkbar og global.
Widex ønskede at skabe mere end
”bare” et førsteklasses høreapparat. Det
skulle være et helt nyt produkt med nye
banebrydende funktioner og teknologier,
som kunne flytte grænser og sætte nye
normer for, hvad et moderne høreapparat i
den dyre klasse kunne tilbyde.
Kundegruppen for et sådan topprodukt
var de store årgange født mellem 1946
og starten af 1960’erne. En stor andel af
denne generation er aktive personer med
indkomster over middel. Mange af dem
ønsker at få det bedste i alle livets sammenhænge. En sådan målgruppe betaler
gerne ekstra, hvis de vel at mærke synes,
at de får valuta for pengene.

Fokus på brugeren
De indbyggede nye teknologier blev
designet til at gøre lytteoplevelsen til en
glæde og anvendelsen af høreapparatet så
let og praktisk som muligt. Et godt eksempel er SmartSpeak, som via talebeskeder
advarer, hvis batteriet er ved at løbe tør
for strøm. SmartSpeak giver også besked,
når brugeren skifter mellem høreapparatets forskellige programmer.
Tilpasningen af høreapparatet til den
enkelte brugers høretab har stor be-

tydning for det samlede resultat. Med
mind440 introducerede Widex et optimeret logging-system (”Lyddagbog II”), der
gav et bedre grundlag for den optimale
individuelle tilpasning.

Zen – fred i sindet
Det ultimative høreapparat skulle som en
selvfølge indeholde alle de mange forbedringer, som de seneste års intense udviklingsarbejde havde frembragt (de er detaljeret beskrevet i næste afsnit, ”Den gode
lyd – stadig et særkende for Widex”). Som
det første høreapparat nogensinde kunne
Widex mind440 bl.a. tilbyde brugerne et
dedikeret afslapnings- og toneprogram
kaldet Zen.
Tonerne i Zen-programmet er baseret
på fraktalteknologi. En indbygget lydgenerator afspiller utallige, vilkårlige og
uendelige harmoniske toner, som aldrig
gentages. Med Zen-programmet kan
høreapparatets bruger vælge at lytte til de
beroligende toner i fem forskellige toneog stilarter.
Tilpasseren kan ved hjælp af Compass
skræddersy høreapparatets opsætning efter hver enkelt brugers individuelle ønsker
og behov.
Ordet ”zen” betyder meditation, og
begrebet kendes bl.a. fra buddhismen.
Zen lægger vægt på meditation som et
redskab for at opnå indsigt og opmærksomhed. En central idé er at opnå en
sindstilstand af umiddelbar tilstedeværelse
uden at filtrere indtrykkene intellektuelt.
Kort sagt: Total afslapning.

	Det er veldokumenteret, at musik
kan have en positiv, stemningsgivende og psykologisk effekt, som
afhjælper stress og fremmer god
afslapning. Zen-lydprogrammet
blev standard i mind440-serien.
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Symbolet på
”World Wide Widex”
Skulptør og billedhugger Jens Ingvard
Hansens smukke bronzeskulptur er blevet
til i tæt samarbejde mellem kunstneren og
firmaets ejerkreds. Skulpturen blev i første
omgang lavet i en lille version, som blev
brugt til gaver, givet af firmaet ved ganske
særlige lejligheder. Men med det nye byggeri i tankerne, ønskede ledensen, at hele
firmaet i det daglige skulle have glæde af
denne særlige skulptur. Derfor indgik man
i dialog med kunstneren om, hvorvidt den
kunne ”forstørres” til det imponerende
kunstværk, den er blevet til idag.
Udgangspunktet er det velkendte W
i virksomhedens logo, som på en helt
naturlig måde udgør en del af kunstværket. De svungne former kombinerer flere
symboler: lydbølger, ører, virksomheden
og jordkloden.
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Ifølge kunstneren var det hans ønske
at skabe en skulptur, der dels matcher
virksomhedens nye domicil, dels – i én stor
form – fortæller om centrale temaer for
Widex.
”Frem for alt har det været vigtigt for
mig at skabe en skulptur, som er spændende at betragte, og som på sin helt egen
måde udfordrer beskueren,” siger Jens
Ingvard Hansen, der glæder sig over, at
skulpturen indgår som en del af hverdagen
i virksomheden.
”World Wide Widex” er blevet opstillet
tæt ved Atrium og Kantinen. Her kan både
medarbejderne og ledelsen dagligt nyde
dens skønhed. Skulpturen vækker også interesse blandt de mange kunder og andre
besøgende, som passerer den på vej til et
møde eller gæster kantinen.

Anerkendt kunstner
Jens Ingvard Hansen, der blev født i 1967,
arbejder mest med skulpturer i bronze
og natursten. Han etablerede sig som
selvstændig kunstner i 1997 og har siden
udstillet mange steder i Danmark. I tidens
løb har han også bidraget med permanente udsmykninger af høj kvalitet – både
kunstnerisk og håndværksmæssigt set.
Æstetik og symbolværdi spiller en vigtig
rolle for kunstneren. Et gennemgående
tema i mange af værkerne er begrebet
uendelighed. Formmæssigt tager han
ofte udgangspunkt i simple geometriske
figurer, som via udskæringer og vridninger
danner nye former.
På billederne kan man følge tilblivelsen
af ”World Wide Widex” af Jens Ingvard
Hansen.

Billedhuggeren Jens Ingvard
Hansens smukke skulptur er
fremstillet efter ønske og i samarbejde med ejerkredsen. Skulpturen symboliserer ” World Wide
Widex” og er opstillet i Atrium/
Kantinen i Centerbygningen af
firmaets nye hovedsæde, hvor
alle vil kunne nyde den hver dag.
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Den gode lyd – stadig et
særkende for Widex

Test af integreret kredsløb
til høreapparat på specialudviklet Widex-udstyr.

Den digitale revolution i midten af
1990’erne igangsatte en hurtigere udvikling af nye og bedre høreapparater. Hvor
der tidligere kunne gå flere år mellem de
virkelig epokegørende nyheder inden for
kvalitetshøreapparater, er konkurrencen
om de teknologiske nyskabelser blevet
hårdere.
Brugernes forventninger om nye og
bedre produkter har tvunget producenterne ud i et teknologisk og designmæssigt kapløb om at kunne præsentere stadig
bedre og mere avancerede produkter til
glæde for brugerne.
Widex har hele tiden formået at være
med helt fremme i kapløbet: Allerede da
Passion modellen blev lanceret på de internationale markeder i 2007, var Widex i
fuld gang med udviklingen af endnu et nyt
høreapparat i den absolutte topklasse: Det
avancerede mind440 høreapparat havde
i oktober 2008 forpremiere på EUHAkongressen i Tyskland.

Ny teknologi giver endnu bedre lyd
At videreudvikle den gode lyd, som Widex
i forvejen var kendt for, krævede en kraftanstrengelse på tværs af organisationen –
lige fra elektronisk udviklingslaboratorium,
softwareudvikling, mekanisk design og
audiologisk laboratorium til produktion og
marketing.
I 2005 havde Widex introduceret en
helt ny lydteknologi, den integrerede
signalbehandling (ISP – Integrated Sound
Processing). ISP tager udgangspunkt i, at
hver eneste proces i høreapparatet påvirker de andres resultat, og alle processer
derfor skal dele informationer.
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Som noget nyt blev alle processer
integreret i en såkaldt Dynamic Integrator,
som opererer med det ene mål at skabe en
personlig, skræddersyet lyd, der imødekommer brugerens behov og ønsker. ISP
blev introduceret i Widex Inteo-serie, som
blev en stor succes fra starten af 2006.

Dual ISP
I forbindelse med udviklingen af mind440
er ISP-teknologien blevet videreudviklet
til integreret signalbehandling i to lag,
Dual ISP: Før lyden når brugerens ører,
samles og vurderes alle informationer om
brugeren og vedkommendes aktuelle lyttesituation. Derefter behandles lyden efter
lyttebehov og præferencer for at sikre den
optimale lydkvalitet.
Ud over en forbedring af selve lyden, giver
Dual ISP mulighed for flere funktioner:

TruSound kompression
I et topklassehøreapparat skal svage lyde
(f.eks. dryppende vand) være hørbare –
men forblive svage. Normal samtale skal
være hørbar og forståelig. Kraftige lyde
(f.eks. mange der taler samtidigt) skal
være kraftige, men uden at være ubehageligt kraftige. For at opnå dette udviklede
Widex et TruSound kompressionssystem,
som giver en bedre håndtering af varierende lydniveauer.

Widex’ anerkendte kommunikationsplatform Dual ISP blev med CLEAR440serien videreudviklet til C-ISP, hvor lyden
løbende justeres på basis af input fra brugerens to høreapparater. Dette medvirker
til den markant forbedrede lydopfattelse.
Læs mere om CLEAR440 på side 130.

Den naturlige lyd
Naturlig lyd er uhyre kompleks, men nye
teknologier optimerer både lydkvaliteten
og lydoplevelsen. Målet for Widex er at
komme så tæt på den naturlige lyd som
muligt, og med CLEAR440-serien fra 2010
er man tættere ved målet end nogensinde.
Selve lydens kvalitet og måden den opfattes på spiller ind på den samlede lytteoplevelse.

Et adaptivt mikrofonsystem kan ændre
følsomhed alt efter, hvorfra lyden kommer. At kunne høre bagfra kommende
lyd er lige så vigtigt som at kunne høre
lyd, der kommer forfra.
En Audibility Extender kan – automtisk
– flytte lyde ind i brugerens hørbare
område. Højfrekvente lyde som fuglesang eller lyden fra en piccolofløjte er
ofte de første lyde, der forsvinder med
et højfrekvent høretab.
En Speech Enhancer dechifrerer støj og
tale på basis af statistiske analyser og
reducerer støjen i forhold til brugerens
høretab. Resultat: Bedre forståelse af
tale i støjende omgivelser.
Et Multidirectional active feedback
cancelling system minimerer akustisk
feedback, som er en af de klassiske
årsager til, at nogle mennesker kan føle
ubehag ved normal brug af et høreapparat.

Audibility Extender gør
det muligt at flytte lyd ind i
brugerens hørbare område.

	Den ultimative test er, når
den nye teknologi skal stå sin
prøve i virkeligheden. Widex
har et panel af høreapparatbrugere, der fungerer som
testpersoner.
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Forskning og udvikling
med klare mål
Audiologien, velfunderede tekniske løsninger og den gode lyd er de tre komponenter, der fungerer som ledestjernen for
forsknings- og udviklingsmedarbejderne
hos Widex.
I 2009 beskæftigede Widex omkring
200 ingeniører. Hver fjerde var tilknyttet elektronisk udviklingslaboratorium
– resten arbejdede med mekanisk design,
softwareudvikling, audiologisk forskning
samt i produktionen.
Viden og erfaring er alfa og omega i
udviklingen af høreapparater. Widex ville
ikke kunne opretholde den nødvendige
kontinuitet uden læring fra tidligere udviklingsprojekter. At ancienniteten blandt
medarbejderne i forskning og udvikling er
høj, betragter Widex derfor som en fordel
– af to grunde:
Nye teknologier skal udvikles i et langsigtet perspektiv
Den værdifulde viden skal skabes og
bevares i virksomheden

Fremtidens bedste høreapparat
Ingeniørerne i udviklingslaboratoriet
udfordrer hele tiden teknologiens grænser,
fordi kompleksiteten i et høreapparat er
ekstrem i forhold til størrelsen og strømforsyningen.
Strukturen i Widex er forskellig fra
mange andre virksomheder. Formelt set er
Widex topstyret, men samtidig er organisationen ret flad. Den enkelte ingeniør
har et stort råderum i dagligdagen, og
der er kort afstand til beslutningstagerne.
Filosofien er, at beslutninger træffes bedst
af dem med størst faglig viden.
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Høreapparatets teknologi skal levere den forventede lydkvalitet ved trommehinden. Som en del af
afprøvningen bliver høreapparatet testet af personer med særlig god hørelse.

I de konkrete projekter arbejder man
naturligvis på tværs af afdelingerne og
trækker på hinandens faglige kompetencer. Udviklingslaboratoriet udvikler kun
high-end teknologi. Det vil sige, at ethvert
nyt projekt handler om at skabe fremtidens bedste høreapparat.
De involverede udviklingsfolk får en
groft skitseret specifikation på det, de skal
udvikle – og så er det op til dem at bruge
deres viden, erfaring og talent for at tænke
nyt. På et tidspunkt afgør en projektspecifikationsgruppe, hvordan projektet skal
færdiggøres – og hvilke ubrugte ideer som
skal gemmes til andre projekter.

De ”utænkelige” idéer
Audiologernes rolle i udviklingsarbejdet
handler om de konsekvenser, som følger

med et høretab – og hvordan man bedst
muligt kan afhjælpe dem. Ved udvikling af
et nyt Widex høreapparat har audiologien
stor betydning. Audiologisk Forskning beskæftiger såvel audiologer som ingeniører
med speciale i audiologi. Laboratoriet har
fire funktionsområder:
Væksthuset – fremtidsforskning og signalbehandling (innovation / vilde ideer)
Forsøgsgruppen – udviklings- og kvalitetssikringsforsøg (med forsøgspersoner)
Fittinggruppen – tilpasning af høreapparater inkl. softwareplatform
Formidlingsgruppen – udvikler undervisnings- og salgsmaterialer med stort
audiologisk indhold
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For at skabe de mest innovative ideer
fokuserer Væksthuset på at finde nye mål
i udviklingen af signalbehandling. Her
fostres de ”utænkelige” idéer, som med
tiden kommer til at danne nye standarder
for verdens bedste høreapparater.
Når nye ideer er udklækket, implementerer ingeniører og audiologer tilpasningsalgoritmer og programmeringssoftware.
Men teknik er ikke nok, når lydens kvalitet
skal vurderes: Et internt panel af medarbejdere med ”guld-ører” og eksterne
forsøgspersoner med høretab tester
grundigt, om den nye tekniske løsning står
distancen i virkelighedens verden.

Samarbejde med tilpasserne
Under hele udviklingen af et høreapparat
er audiologer og ingeniører fra formidlingsgruppen knyttet til projekterne.
Gruppens hovedopgave er at oversætte
udviklingsarbejdet til forståelige ”faglige
historier”, der kan bruges i salg, markedsføring, videndeling og ved audiologisk
faglig træning.
Widex har altid været en teknologidrevet virksomhed, hvor alle lægger vægt på,
at nye apparater skal tilføre noget reelt
nyt for brugerne og ikke bare nye features,
som skal matche konkurrenternes tilsvarende.
Kommunikationen med tilpasserne har
høj prioritet ud fra en erkendelse af, at selv
verdens bedste høreapparat kræver faglig
dygtighed af den, der skal tilpasse apparatet efter brugerens behov.

Kirsten med de gyldne
ører
Den avancerede tekniske kvalitetskontrol på
fabrikkerne i Helsinge og Verviers er helt i top.
For at sikre den bedst mulige lyd kommer hvert
eneste nye høreapparat – ud over at det naturligvis måles igennem fra A til Z - også gennem en
test, hvor udvalgte medarbejdere med en særlig
skarp hørelse lægger ører til.
”Først tjekker jeg, at det visuelle er i orden.
Ved hjælp af testudstyret lytter jeg til høreapparatet for at kontrollere, om mikrofonen, telespolen, programmeringen og apparatet som helhed
lever op til det høje niveau, Widex kræver. På
den måde sikrer vi, at hvert eneste apparat lyder,
som det skal,” fortæller Kirsten Andersen.
Eksempelvis skal den lyd, som bruges til
mikrofontesten, bestå af en klar tone – og den
skal være helt ren, uden nogen form for udfald
eller baggrundsstøj. Telespolen testes med en
anden lyd, som hverken må være for kraftig eller
afgive støj.
Som en del af testen udtaler Kirsten selv
nogle bestemte ord for at kontrollere, at stemmer gengives naturligt og uden forvrængning.
Endelig kontrollerer hun, at høreapparatets
kasse ikke afgiver støj, knitren eller på anden
måde forstyrrer den perfekte lydgengivelse.
Eventuelt tilbehør (f.eks. en fjernbetjening)
bliver naturligvis også testet.
Kirsten har været hos Widex siden 1999 og
trives godt med sine 13 kolleger i afdelingen.
Egentlig var hun lidt skeptisk over at skulle flytte
fra Værløse, men det var spændende at følge
med i, hvordan lytterummene blev indrettet.
Kirsten var også med til at teste rummene, så de
kunne blive perfekte til formålet. Og i dag nyder
hun at arbejde i de nye lækre omgivelser.
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Produktprogram
ti-doblet på ti år

	Effektiviteten er høj: I perioden
2000–2010 blev produktionsmængden fordoblet – primært
ved hjælp af automatisering.
Nogle opgaver kræver dog stadig,
at medarbejderen bruger mikroskop.

I slutningen af 1990’erne havde Widex
omkring 40 forskellige produkter på programmet. I løbet af det følgende tiår blev
dette antal rundt regnet ti gange større.
Dette har været muligt, fordi produktionsmetoden er gjort mere fleksibel, så udviklingen af nye produkter kan ske hurtigere.
Widex-fabrikkerne i Helsinge og i den
belgiske by Verviers producerer i dag såkaldte superblokke. De indeholder hovedparten af den grundlæggende indmad i et
høreapparat, som går igen i flere produkter. Superblokken er udformet så fleksibelt,
at den efterfølgende kan konfektioneres
med forskellige former for software og
accessories.
Den egentlige produktion kører tilnærmelsesvis i takt med, at ordrerne
indløber. Det hindrer desuden opbygning
af for store lagre, som kan påvirke økonomien negativt. Samtidig sikrer brugen af
superblokke som grundelementer, at nye
Widex-produkter fortsat indeholder reelle
nyheder.
Fra bilbranchen kendes begrebet
”facelift”. Det indebærer, at en bilmodel

Her produceres en fjernbetjening til høreapparater.
Den overflødiggør de fleste
reguleringer på høreapparatet, så disse istedet kan
foretages diskret uden at
tage hånden op til øret, og
mindsker samtidig slid på de
bevægelige dele.
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udstyres med enkelte mindre forbedringer.
Samtidig ændres udseendet tilpas meget,
så man tydeligt kan se forskel på de to
modeller. Hos Widex er denne form for
produktfornyelse bandlyst.

Fabrikkerne
Køretiden mellem Widex’ nye hovedsæde
i Vassingerød og produktionen i Helsinge
er kun en halv time. Som omtalt på side
40-41 blev fabrikken taget i brug i 1972, da
Widex købte et halvfærdigt erhvervsbyggeri og gjorde det færdigt. I årenes løb er
yderligere tre ejendomme blevet købt op
– to naboer og en genbo.
Helsinge-fabrikken har et fremragende
arbejdsmiljø og trofaste medarbejdere. 13
af de ansatte kunne således fejre 25 års
jubilæum i 1997, og mens dette skrives, ser
flere af dem frem til deres 40 års jubilæum i 2012. Hovedparten af de cirka 220
ansatte er kvinder. Det samme er tilfældet
på Widex-fabrikken i Verviers med cirka
80 ansatte – også her har mange en høj
anciennitet.
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Industriens
mindste telespole
Nogen vil måske undre sig over, at
produktionen på Helsinge-fabrikken ikke
blev flyttet sydpå til Vassingerød, når man
alligevel var i gang med at bygge det nye
hovedsæde. Men da mere end 90 % af
medarbejderne bor enten i Helsinge eller
nord for byen, ville en flytning medføre
betydeligt længere vej til og fra jobbet. I
stedet valgte ledelsen at lade høreapparaterne transportere – det kræver blot et par
daglige køreture med en varevogn.

Styr på kvaliteten
Widex har altid været kendt for en nærmest ”hysterisk” kvalitetskontrol. Alt måles
og tjekkes, så hvert eneste produkt er i
orden, inden det forlader fabrikken. En
anden afdeling måler og tjekker undervejs
i forløbet, hvor superblokkene bliver til
færdige apparater, der kan transporteres
til Vassingerød. Hvis der afsløres fejl ved
en produktion, bliver produkterne taget ud
og repareret i Helsinge, inden de endnu en
gang gennemgår slutmåling og kvalitetskontrol.

Selv den mest avancerede måleteknologi har endnu ikke overflødiggjort den
ultimative produkt-kontrol: I Vassingerød
bliver hvert eneste høreapparat kontrolleret af en de højt skattede medarbejdere
med ’gyldne ører’. De kan afsløre fejl, som
selv den mest avancerede teknik ikke
formår at fange.

Fremstillingen af høreapparater har
altid været en niche-produktion. De
færreste standardmaskiner kan ikke
bruges uden modifikation. Widex
har siden starten i 1956 foretrukket
selv at udvikle vigtige teknologier
og produktionsudstyr.
Næsten alle maskiner i produktionen er udviklet specielt til Widex
– og hovedparten er udviklet af
interne medarbejdere. Et eksempel
finder man i spoleafdelingen, som
bl.a. fremstiller telespoler – en
vigtig komponent i høreapparatets
elektronik. Telespolerne produceres
på denne nye fuldautomatiske spolemaskine, som er udviklet af bl.a.
Richard Tøpholm.
Højeste kvalitet og største
nøjagtighed blev prioriteret, hvilket
betyder, at Widex med denne
maskine kan producere høreapparatindustriens mindste telespole.
Maskinen er så nøjagtig, at den kan
fremstille præcis det antal viklinger,
der er brug for i et antal fra 1600 til
3600.

Widex hylder stadig den
gamle danske talemåde
”Selvgjort er velgjort”.
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Fokus på
forskning og udvikling
Widex hovedkontor i Danmark og Widex
USA etablerede i 2001 ORCA forskningscenter i Lisle nær Chicago. ORCA er et
akronym for ’Office of Research in Clinical
Amplification’. Dette forskningscenter fungerer samtidig som et træningscenter for
audiologer. Francis Kuk, ph.d. og højt respekteret i brachen gennem mange år, har
været centrets leder siden etableringen.
Forskningen består dels af klinisk
afprøvning af nye Widex features, dels af
udvikling og afprøvning af nye audiologiske ideer. Bl.a. af hensyn til de amerikanske myndigheder (FDA) foretages kliniske
tests, som kan dokumentere virkningen
af nye features. Desuden planlægger og
koordinerer ORCA kliniske forsøg i stor
skala på anerkendte universiteter i USA og
Canada.
ORCA har siden starten samarbejdet tæt med Audiologisk Forskning hos
Widex, og centret har i tidens løb leveret
både faglige artikler og foredrag ved
konferencer.

ORCA Europe
Fem år senere, i 2006-7, åbnede Widex
et nyt europæisk forskningscenter i det
centrale Stockholm under navnet ORCA
Europe. Her udfører en forskergruppe
under ledelse af den anerkendte svenske
ph.d., Karolina Smeds, klinisk testning og
audiologisk forskning med særlig fokus
på teknisk audiologi samt høreapparatfunktion og -tilpasning. Forskerne har hver
især en baggrund som enten ingeniør eller
audiolog.
ORCA Europe har også siden starten
arbejdet tæt sammen med Audiologisk
Forskning hos Widex. Centret råder over
moderne testfaciliteter. Projekterne udføres dels i laboratoriet, dels i samarbejde
med høreklinikker i og uden for Sverige.
ORCA Europe udarbejder faglige artikler
og deltager med foredragsholdere ved
mange konferencer.
Blandt de første projekter var en række
undersøgelser, som skulle belyse, hvordan brugere af høreapparater klarer sig

	ORCA i Lisle nær Chicago har
været Widex’ amerikanske
forskningscenter siden 2001
med Francis Kuk som daglig
leder.

120 - 121

med deres høreapparater – henholdsvis i
laboratorieforsøg og i deres dagligdag. Sådanne tests har stor betydning i udviklingen af fremtidens høreapparater. Centret
har også et samarbejde med en gruppe
mennesker, som har nedsat hørelse og er
villige til løbende at deltage i forskellige
projekter af forskningsmæssig karakter.

Widex Scientific Board
I forbindelse med ’Widex Days’ i juni 2010
etableredes Widex Scientific Board. Formålet med WSB er at rådgive og inspirere
Widex’ forsknings- og udviklingsafdelinger
inden for teknisk audiologi, klinisk audiologi samt psykoakustik. Umiddelbart efter
etableringen blev adskillige forskningsprojekter og foredragsarrangementer sat
i søen.
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WSB Board-medlemmer:
Professor Robert Sweetow, ph.d., University of California,
San Fransisco (UCSF)
Francis Kuk, ph.d., ORCA Center USA, Chicago
Karolina Smeds, ph.d., ORCA Center Europe, Stockholm
Carl Ludvigsen, civilingeniør, forhenværende forskningschef i
Widex, Danmark
Eva Kümmel Christensen, cand. mag., gruppeleder, audiologiske
forsøg, Audiologisk Forskning, Widex
Morten Nordahn, ph.d., gruppeleder, Væksthuset,
Audiologisk Forskning, Widex
Koordinatorer:
Lars Oddershede Sunesen, ph.d., Vice President,
Audiological Research, Widex
Søren Westermann, civilingeniør, Executive Vice
	President, Research, IT & IP, Widex

I 2007 åbnede Widex et europæisk forskningscenter
i Stockholm, ORCA Europe.
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Widex har siden 2005 haft datterselskab i Rusland, nu tæt ved den Røde
Plads i Moskva.
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Nye tider
– nye markeder
Brasilien, Rusland, Indien og Kina – ofte
omtalt med den fælles betegnelse ’BRIK’ –
er gode eksempler på nye vækstmarkeder
med økonomisk succes. Widex har da også
stor interesse for alle fire BRIK-lande, som
ligeledes har været hurtigere end mange
andre til at komme sig efter finanskrisen.

Rusland
Rusland er et stort marked med et exceptionelt potentiale for høreapparater.
Skønsmæssigt lever ca. 10 % af den russiske befolkning med nedsat hørelse – men
kun 0,2 % bruger høreapparat.
I 2005 etablerede Widex et beskedent
datterselskab i Rusland, og bare fire år
senere åbnedes dørene til et nyt russisk
hovedkontor tæt ved Den Røde Plads i
Moskva. Her findes topmoderne træningsog laboratoriefaciliteter.
Den hurtige russiske vækst for Widex
er en følge af, at en voksende andel af
landets forbrugere prioriterer høj kvalitet
og godt design. Det sker samtidig med en
stigende erkendelse af den ekstra livskvalitet det giver, når et høretab afhjælpes.
Widex’ vækst på det russiske marked fra 2005 til 2010 er sket på trods af
finanskrisen i de mellemliggende år. Den
russiske økonomi blev også ramt af krisen,
men kom – sammenlignet med mange andre landes økonomier – forholdsvis hurtigt
tilbage på vækstsporet.

Kina
Widex har haft sit datterselskab i Kina
siden 1998. Ud over hovedsædet i Shanghai er der afdelinger i storbyerne Beijing,
Chengdu, Hangzou og Guanzhou. I alt

distribueres Widex høreapparater fra godt
200 forretninger.
Det kinesiske marked er præget af store
volumener, men Widex gik den modsatte
vej og satsede på ’kvalitet frem for kvantitet’. Ved at satse på branding og opbygningen af høj tillid blandt brugerne af
høreapparater, er Widex blevet et skoleeksempel på, at man også kan drive forretning i Kina uden at følge den slagne vej.

Brasilien
Den brasilianske økonomi har udviklet sig
stabilt siden 2003. Det har gavnet både
den materielle velstand og livskvaliteten
for den hastigt voksende middelklasse.
Stadig flere forbrugere ønsker at købe
produkter af god kvalitet, og denne udvikling har Widex formået at drage nytte af,
når det gælder salget af høreapparater.
I årene 2003 – 2008 steg BNP pr.
indbygger 33 % fra 7.600 til 10.100 USD,
og den efterfølgende finanskrise har ikke
været nær så mærkbar her som i mange
andre lande. Widex har været på det brasilianske marked siden 1961 og oplevede
en markant vækst i perioden 2006 – 2010
med salg til såvel den private som den
offentlige sektor. Alt tyder på en fortsat
positiv udvikling inden for høreapparatsektoren på dette marked.

Indien
Den købedygtige middelklasse i Indien
vokser kraftigt. Widex India etableredes
i 2000 som et dansk-indisk joint venture.
Selskabet har været foregangsvirksomhed inden for markedsføringen af digitale
høreapparater på det indiske marked. Med

hovedaktiviteter i Bangalore, Chandigarh,
Chennai, Delhi, Kolkata og Mumbai sælger
Widex India høreapparater i disse byer
og – via forhandlere – i alle øvrige vigtige
storbyer.
De indiske Senso Hearing Centre er en
kæde af dispensere, som er 100 % ejet
af Widex. Disse centre samarbejder med
høreklinikker, som yder one-stop-service
til mennesker med høretab. Det vil sige, at
de både står for kliniske undersøgelser og
leverer høreapparater tilpasset den enkelte
bruger. Hørecentrene findes i alle større
byer, og antallet af centre vokser år for år.
Fra 2003 til 2008 voksede det indiske
BNP pr. indbygger 13 % fra 2.900 til 3.267
USD – og landets økonomiske vækst har
været markant trods finanskrisen.
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Den bedste start
på livet
giske forskningslaboratorium og Office of
Research in Clinical Amplification (ORCA),
som er Widex’ forskningscenter med afdelinger i Chicago og Stockholm.
ORCA centrene formidlede kontakter
til henholdsvis Karolinska i Stockholm og
Hearing and Speech Center - Department
of Otolaryngology & Communicative Disorders i New York, som har gennemført en
række tests for Widex i forbindelse med
udviklingen af det nye høreapparat til de
meget små børn.

Udviklet fra grunden

Jo tidligere barnets hørehandicap bliver afhjulpet,
des hurtigere vil barnets
sproglige, intellektuelle,
sociale og emotionelle udvikling blive stimuleret.
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Hørelsen har en afgørende betydning for,
hvordan børn lærer at tale. En baby efterligner gerne de lyde og ord, som kommer
til dem gennem hørelsen. Når et barn
fødes med høretab, kan det derfor blive en
svær start på livet.
Et godt høreapparat kan gavne barnets
sproglige, intellektuelle, sociale og emotionelle udvikling. Og jo tidligere barnets
høretab bliver opdaget – og afhjulpet
– des bedre vil barnet kunne få en normal udvikling. Høreapparater til børn har
eksisteret i mange år, men Widex har også
været opmærksom på de særlige behov til
helt små børn.
Widex valgte derfor at udvikle et høreapparat i miniaturestørrelse specielt til
meget små børn med høretab. Projektet
var et samarbejde mellem Widex’ audiolo-

WIDEX BABY440 er udviklet fra grunden
under hensyntagen til de mange særlige
forhold, som gælder for denne helt specielle målgruppe. Materialerne er bl.a. gjort
særlig lette og bløde, så barnet generes i
mindst muligt omfang. Det gælder f.eks.
ankeret i SecureFix-systemet, som holder
høreapparatet på plads bag øret. Desuden
skulle høreapparatet ikke kunne tabes – og
det sørger et særligt øjehul på selve høreapparatet for.
Øreproppen med modtageren skal slutte tæt i øregangen og har trykudligning,
som gør det let at placere den korrekt. Det
bløde materiale er behageligt og gør det
muligt at lade barnet bruge høreapparatet
hele dagen. Børn lærer nemlig også at tale
ved at høre deres egen stemme.
En særlig udfordring var at sikre et
optimalt forhold mellem signal og støj.
Når børn skal lære at tale og genkende
lyde, er det særlig vigtigt, at stemmer og
lyde ikke generes af støj fra omgivelserne.
På dét punkt skal høreapparatet være
i absolut topklasse. Det samme gælder
frekvensbredden, da børn kan høre flere
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højfrekvente lyde end voksne. Derfor er
BABY440 også forsynet med en indbygget
ClearBand-modtager, der dækker frekvensområder til op over 10 kHz.

Hurtig tilpasning
Da helt små børn ikke – som større børn
og voksne – selv kan ytre sig, når høreapparatet tilpasses, har Widex udviklet en
ChildFit feature i den Compass software,
som tilpasseren arbejder med.
BABY440 kan tilpasses meget præcist
ved hjælp af en ny metode, hvor tilpasseren – via selve høreapparatet – måler
høreapparatets kobling til øret inde i selve
øregangen. Dermed bliver der også taget
hensyn til det enkelte barns øregangsform
og størrelse.
Når høreapparatet er tilpasset, registrerer den indbyggede ”lyddagbog” dels
de forskellige lytteforhold, som barnet
er udsat for, dels hvordan høreapparatet
bruges. Dermed kan tilpasseren ved det
næste besøg yde en bedre rådgivning til
forældrene – og finjustere selve tilpasningen.
Her er de specielle børnemoduler* i
tilpasningssoftwaren en væsentlig parameter.

*[Særlige moduler tilpasset helt små børn, som ikke
kan reagere på almindelige spørgsmål – i stedet nogle
akustiske målinger].

Bløde og lækre materialer
gør det behageligt at bruge
BABY440.

Med RC-1 fjernbetjeningen
kan forældrene justere og
kontrollere høreapparatets
funktion.
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God kommunikation
med kunder og slutbrugere
Dispenserne, som forhandler og tilpasser
høreapparaterne, er et vigtigt bindeled
mellem Widex og brugerne. Derfor lægger
Widex vægt på at servicere dette led i kæden bedst muligt, så de kan give brugerne
den optimale betjening.
Ud over dansk og engelsk bliver informationsmaterialer og brugervejledninger
som regel tilbudt på f.eks. fransk, spansk,
tysk og en lang række andre sprog. Det er
ikke usædvanligt, at materialer findes på
mere end 30 sprog. Udover at brugsanvisninger per lovkrav skal findes på brugerens eget sprog, føler de fleste mennesker
sig også mere sikre ved generelt at modtage informationer på deres modersmål –
uanset at de måske også er fortrolige med
ét eller flere fremmedsprog.
Hjemmesiden widex.com blev i 2010
lanceret i en opdateret udgave på dansk
og engelsk. Flere markeder end tidligere
har desuden mulighed for at tilbyde deres
kunder og samarbejdspartnere koncentrerede versioner af hjemmesiden på deres
lokale sprog.

Nye kommunikationsveje
Selv om en stor del af informationsmaterialer og brugervejledninger stadig
foreligger på print, er det med i Widex´

*e-readers: elektroniske læseenheder til digital visning af
e-bøger, aviser etc. via iPhone, BlackBerry etc.
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Widex har længe været med
helt fremme, når det gælder
kommunikation på elektroniske
platforme. Med indvielsen af det
nye domicil råder Widex bl.a. over
et topprofessionelt studie med
optage- og redigeringsudstyr.
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Flere opgaver, mere lys og bedre
kantine
strategier for fremtiden, at nye elektroniske platforme (”online”) vil vinde frem i
de kommende år som supplement til og
delvis afløsning for tryksager (”offline”).
De seneste års stadig hyppigere lancering af nye produkter gør det yderst relevant at tænke i alternative baner på dette
område. Hensynet til brugernes behov, og
de relevante aldersgrupper og forskelle på
markederne rundt om i verden taget i betragtning, gør det dog stadig relevant for
Widex at sende tryksager fra Vassingerød
til resten af verden.
Med ibrugtagningen af det nye domicil
har marketing fået gode muligheder for
at arbejde med de elektroniske platforme.
For eksempel giver det moderniserede
og professionelt indrettede studie endnu
bedre mulighed for at optage og redigere
digitale produktioner til brug i fremtidens medier. Med ny teknologi som f.eks.
e-readers* vil tryksager og elektroniske
medier smelte sammen og give spændende muligheder for en mere levende
kommunikation, f.eks. med kombinationer
af tekst, tegninger, video og lyd.

Lageret har til huse i kælderetagen med direkte adgang fra den
lavere beliggende del af grunden. Her møder man Gert Schønberg,
som har været hos Widex siden 1999. Han er en del af holdet på
seks medarbejdere – inklusive lederen.
”Da jeg blev ansat på lageret i Værløse, tog vi os udelukkende
af brochurer og andre former for reklamematerialer. I tidens løb
har vi fået tilført en række andre opgaver, og i dag fungerer vi som
hele firmaets lager og har bl.a. emballager og andre materialer
liggende,” fortæller Gert.
”Allerede før flytningen fra Værløse til Vassingerød overtog
vi også funktionen som firmaets posthus og varemodtagelse, så
opgaverne er blevet mere forskelligartede. I forhold til tidligere
har vi færre pallepladser – til gengæld har vi nu et par fjernlagre at
trække på. Om eftermiddagen er det vores opgave at tømme huset
for affald og sørge for, at det bliver behandlet korrekt og anbragt i
de dertil indrettede containere.”
For Gert har flytningen medført en større afstand hjemmefra,
og da han kører på cykel, betyder det en hel del ekstra motion,
som han udtrykker det med et skævt smil.
”De dage, hvor jeg skal bringe og hente børn, kan jeg imidlertid
kun lige nå det. Heldigvis er der forståelse for min situation, så vi
får det til at fungere uden problemer. Bortset fra det med afstanden, har flytningen til Vassingerød været en stor fordel,” fastslår
Gert.
”Arbejdsforholdene er rigtig gode med et lyst miljø og lækre
lokaler. Selve huset er efter min mening helt fantastisk, og alt
fungerer for os. Kantinen er rigtig god, og vi har mere plads. Vi har
også fået adgang til endnu bedre idrætsfaciliteter med f.eks. rigtig
gode motionsrum, mulighed for spinning og vægttræning. og ikke
mindst: Vi har nogle gode instruktører.”

Gert Schønberg glæder sig over at arbejde
i en ny bygning med et godt miljø. Kantinen
fungerer perfekt, og mulighederne for at dyrke
idræt i fritiden er i top.
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På børnenes betingelser
I 2009 besluttede
Widex at styrke indsatsen på børneområdet
yderligere og arbejder
bl.a. på at nedbryde de
sociale barrierer, der
forhindrer mennesker i at bruge høreapparater. Metoden
er at skabe større
opmærksomhed
omkring emner med
relation til hørenedsættelse.
Børneaudiologien har en høj prioritet i
dette arbejde, fordi den kan medvirke til at
give børn med høretab samme forudsætninger for kommunikation som normalthørende. Ved at kommunikere på børnenes
betingelser søger Widex at gøre det
naturligt at få afhjulpet det høretab, som
kan virke hindrende for det enkelte barns
sociale og boglige udvikling.
På årets EUHA-messe i Tyskland introducerede Widex sin nye maskot til de
yngste brugere af høreapparater. Spækhuggeren Dexi kunne efter mange års tro
tjeneste trække sig tilbage og lade Chiwi
overtage jobbet som den figur, der gør det
lidt sjovere at bruge høreapparater.
Maskotten er inspireret af en japansk
tegne- og fortællestil (”manga”), som er

populær blandt børn i store dele af verden.
Særligt over for de mindste børn fungerer
historiefortælling som en god kombination
af information og underholdning.
Chiwi er helten, der træder til med hjælpen, når der opstår et problem. Anna er
barnet med høretab, og hun udsættes for
mobning. Chiwi bliver hendes gode ven og
hjælper med et superbælte, som indeholder alt det, man lige står og mangler, f.eks.
når et høreapparat skal sidde ekstra godt
fast. Universet omkring Chiwi består af
bl.a. en bog og et interaktivt læringsspil.

SCOLA
Mange af hverdagens situationer kan være
en stor udfordring for børn med nedsat
hørelse – både når det gælder skoleundervisning og i fritiden. Her handler det
f.eks. om at kunne høre, hvad der tales om
i undervisningen.
Widex lancerede i 2009 et komplet
system af mikrofon, sender og modtager:
SCOLA. Som navnet antyder, er systemet
udviklet til undervisning, men det kan sagtens bruges i andre situationer, hvor det er
vigtigt at frasortere støj.
I skolen er det læreren, som styrer kommunikationen ved hjælp af FM-mikrofonen
SCOLAtalk og den programmerbare FM-

SCOLA er udviklet til undervisning, men kan også bruges i andre situationer, hvor
det er vigtigt at frasortere
støj.
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sender SCOLAteach. Begge dele kan tilsluttes radio, tv, computer og håndholdte
spillekonsoller. Barnet har en SCOLAflex,
som er en mini-FM-modtager, der ligner et
almindeligt bag-øret høreapparat.

Widex Paediatric Partnership
Hvert andet år afholdes Widex Congress
of Paediatric Audiology. Her mødes forskere og audiologer med speciale i børneaudiologi. Kongresserne er en af komponenterne i Widex Paediatric Partnership,
der afsætter betydelige ressourcer til
at give børn med hørenedsættelse de
samme muligheder for et fuldt og aktivt
liv som børn med normal hørelse.
Emnerne ved den sjette kongres, der
fandt sted i Dubai i maj 2010, var bl.a.
tidlig identifikation og intervention ved
høretab hos børn, nye teknologiske løsninger for specifikke høretab og beskyttelse
af børn mod støj. Som sædvanlig var det
lykkedes at skaffe en række velanskrevne
indlægsholdere til såvel det videnskabelige program som workshops og paneldiskussioner.

Anna er barnet med høre-		
apparat, der får Chiwi som
sin gode ven og hjælper.
Widex Congress of Paediatric Audiology holdes hvert andet år og gør det
muligt for forskere og audiologer med
speciale i børneaudiologi at mødes.
Kongresserne er en af komponenterne i
Widex Paediatric Partnership.
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Anders og Søren Westermann
modtog på firmaets vegne prisen
”Entreprenuer of the Year”.
(Foto: Ernst & Young/Kasper Thye)
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Hæder til Widex
Høreapparatserien Passion modtog hæderspriser i både 2008 og 2009. Foreningen af uafhængige private høreklinikker
i Storbritannien, AIHHP (Association of
Independent Hearing Healthcare Professionals), tildelte Passion prisen som bedste
RIC-høreapparat: ’Best Receiver in the
Canal’. Diplomet blev givet til Widex’ mangeårige distributør på det britiske marked,
PC Werth Ltd.
Passion, som repræsenterer det ultimative i diskretion, komfort og stil, vandt året
efter en af de største og mest prestigefyldte designkonkurrencer i verden: ’Red
Dot Design Award 2009. Widex blev tildelt
prisen i produktkategorien ’Life Science
and Medicine’ for den intelligente kombination af moderne teknologi og ergonomisk design.

Entrepreneur Of The Year
I 2009 blev Widex kåret af Ernst & Young
som ’Entrepreneur Of The Year’ i Danmark.
Det blev markeret ved et arrangement
med 700 deltagere i Bella Center i København. Ud over at blive landsvinder vandt
Widex også i kategorien ’Globalization’
som den mest succesfulde danske vækstvirksomhed i udlandet.
Widex blev fremhævet for sine økonomiske resultater, som virksomheden har
skabt trods den finansielle og økonomiske
krise. Der var også ros for tilgangen til
blødere værdier såsom ledelse, forhold
til medarbejderne og en aktiv rolle som
socialt ansvarlig virksomhed.
Formanden for juryen, adm. direktør
Christian Frigast fra Axcel Private Equity
betonede i sin tale, at juryen havde lagt

vægt på det harmoniske indtryk, Widex
giver sin omverden og interessenter. Han
sagde bl.a.:
”Widex har skabt vækst gennem sin
teknologi og arbejde med innovation. Virksomheden har vokset sig stor, men ikke
større end, at ’entrepreneurship’ fortsat
vedkendes som en katalysator. Der er tale
om en virksomhed med fokus på teknologi, udvikling og dygtig markedsføring. Den
har opnået en position som en af verdens
bedste og største leverandører inden for
sit felt. Årets vinder er en virksomhed, der
med sit globale udsyn er med til at skabe
vækst.”

	Passions diskretion, komfort og
stil, vandt året efter en af de
største og mest prestigefyldte
designkonkurrencer i verden: ’Red
Dot Design Award 2009”.

d e t n at u r l i g e va l g

Kunsten
at overgå sig selv
	Design og materialevalg er i absolut topklasse og svarer dermed
til de indre kvaliteter i Widex’
hidtil største udviklingsprojekt:
CLEAR440-serien.

Evnen til at skabe nye og bedre løsninger
forpligter. Allerede året efter premieren
på high-end høreapparatet mind440
kunne Widex præsentere distributører
og dispensere for resultatet af firmaets
hidtil største og dyreste udviklingsprojekt,
CLEAR440-serien.
De første spæde skridt til udviklingen
af det ultimative høreapparat blev taget
tilbage i 2003. På det tidspunkt var ingen
klar over, hvor stor en opgave, de egentlig
stod overfor. ”Grasshopper”, som projektet hed internt, kom bl.a. til at omfatte
udviklingen af det første multifunktionelle
trådløse link designet specielt til høreapparater.
En græshoppe kan springe 100 gange
sin egen længde. Navnet på projektet,
der førte til udviklingen af CLEAR440,
var således ambitiøst, men skulle vise
sig at være rammende: Lanceringen af
CLEAR440 blev et stort spring i udviklingen af høreapparater.

Inspireret af naturen
Fra naturens hånd er mennesket forsynet
med to ører, der arbejder sammen – og lyd
opleves i flere dimensioner. Sådan er det

Den trådløse WidexLinkteknologi fungerer perfekt
sammen med eksternt
udstyr som f.eks. en mobiltelefon. Resultatet er en klar
og synkroniseret lyd uden
forsinkelse.
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også for brugerne af CLEAR440, når de
har et høreapparat på hvert øre. Den nyudviklede WidexLink-teknologi sørger for,
at de to høreapparater kommunikerer med
hinanden 21 gange i sekundet. Det sikrer
dels en øjeblikkelig synkronisering, dels
at flere teknologier kan arbejde effektivt i
høreapparaterne.
CLEAR440-seriens indbyggede teknologi er inspireret af den normale hørelses fundamentale karakteristik. Det gør
lytteoplevelsen mere naturtro. Brugen af
to høreapparater kommer tættere på den
stereo-oplevelse, som den normalthørende
har fra højre og venstre øre. På den måde
får høreapparatbrugeren mulighed for at
lokalisere talende personer lige så præcist
som normalt hørende.

Teknikken bag den naturlige lyd
Naturlig lyd er uhyre kompleks i sin opbygning, og den avancerede nye teknik skaber
en naturlig lydoplevelse ved at optimere
såvel lydkvaliteten som lydopfattelsen.
Bedre lydkvalitet fremmes ved hjælp af
teknik, der gør det muligt at skelne klart
mellem tale og støj: Irrelevante og irriterende lyde dæmpes eller undertrykkes.
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Den hurtige dataudveksling mellem de to
hørerapparater fjerner i praksis risikoen
for hyl (feedback). Endelig giver den
hidtil største frekvensbåndbredde i noget
høreapparat brugeren en ellers uopnåelig
glæde ved at kunne lytte til musik på hi-finiveau via høreapparater.
Bedre lydopfattelse opstår ved brugen
af to høreapparater: Hvis en person taler
til brugeren fra højre side, og der er en
støjkilde ved venstre øre, vil det venstre
høreapparat dæmpe støjen, og højre høreapparat hæve talegengivelsen. Dermed
opnår brugeren en bedre lydopfattelse,
som yderligere forbedres ved, at al øvrig
baggrundsstøj dæmpes.
Widex’ anerkendte kommunikationsplatform Dual ISP (der beskrives nærmere
på side 109) blev i projekt ”Grasshopper”
videreudviklet til C-ISP, hvor C’et står for
”communication” – teknikken tilpasses
nemlig hele tiden på basis af input fra brugerens to høreapparater. Dette medvirker
til den markant forbedrede lydopfattelse.
WidexLink fungerer også perfekt sammen med eksternt udstyr som f.eks. en
fjernbetjening, et tv og en mobiltelefon.
Systemets kodnings- og dekodningsegenskaber sikrer, at brugeren ikke mister
lydinformationer. Resultatet er en klar og
synkroniseret lyd uden forsinkelse.
En praktisk detalje er, at de to høreapparater tjekker hinanden. Mister et af
høreapparaterne kontakten – f.eks. hvis

det tabes – får brugeren straks besked af
høreapparatet i det andet øre.

Den trådløse teknologi
WidexLink er kernen i den trådløse teknologi, som gør CLEAR440 til en fremtidsorienteret løsning med trådløs overførsel af
audiosignaler til og mellem høreapparater
– leveret i realtid og uden egenstøj.
Tilpasningen af høreapparaterne er
uhyre vigtig for at opnå alle de teknologiske fordele. Derfor har Widex i forbindelse
med CLEAR440-serien udviklet en ny
og fuldkommen trådløs tilpasning. Det
betyder, at tilpasser og bruger slipper for
et virvar af kabler, så tiden i stedet kan
bruges på det vigtigste: At give brugeren
den bedst mulige tilpasning.

DEX gør
hverdagen
lettere
Sideløbende med udviklingen
af høreappartserier som mind
og CLEAR har Widex videreudviklet det trådløse personlige ekstraudstyr, som gør det
bekvemt at bruge høreapparat. Udstyrs-programmet DEX
omfatter bl.a.
RC-DEX: Den brugervenlige
kompakte fjernbetjening til
høreapparatet.
TV-DEX: Audiohjælpemidlet, der forbedrer oplevelsen ved lytning til tv, radio,
musik mv.
M-DEX: Den trådløse
enhed, der fungerer som
fjernbetjening til høreapparatet og desuden gør det
muligt at tale i mobiltelefon
uden at blive generet af
omgivende støj.

TV-DEX

RC-DEX
M-DEX
Tilpasningen af CLEAR440
sker trådløst. Det er bekvemt for både bruger og
tilpasser –
desuden sikrer det et optimalt
teknisk resultat.
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Balanceret ejerskab
– nu i tredje generation

	Familierne Tøpholm og
Westermann står fortsat for
ledelsen af Widex. Fra venstre: Anders Westermann,
Jan Tøpholm og Søren
Westermann
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Stabilitet og kontinuitet har årene igennem kendetegnet ledelsen af Widex. De to
stiftere, Christian Tøpholm og Erik Westermann, var enige om et fifty-fifty ejerskab.
Ejerforholdet gælder fortsat for familierne
Tøpholm og Westermann, hvor de to næste
generationer i dag er aktive i virksomheden.
Da Christian Tøpholm omkom ved en
trafikulykke i 1985, indtrådte sønnen,
civilingeniør Jan Tøpholm – der i forvejen
arbejdede i Widex – som hans efterfølger
og øverste ansvarlige for udvikling og
produktion.
Otte år senere indledtes et glidende generationsskifte ved, at Erik Westermann i
forbindelse med sin 70 års fødselsdag trak
sig fra den daglige ledelse, men fortsatte
som konsulent. I de følgende år havde
familien Westermann tre aktive direktører:
Tom Westermann (salg og marketing),
Søren Westermann (audiologisk forskning,
patenter og IT) samt Anders Westermann
(økonomi og finans).
Tredje generation Tøpholm har valgt
at gå i deres far og farfars fodspor ved at
blive civilingeniører med mastergrader
fra Danmarks Tekniske Universitet. De har
suppleret deres uddannelse med praktisk
arbejde hos Widex under studierne – og
begge har suppleret deres danske ingeniøruddannelser med sprogstudier i tysk- og
fransktalende lande. I 2006 indtrådte de
i ejerkredsen, som derefter bestod af Jan,
Julian og Richard Tøpholm samt Anders og
Søren Westermann.
Tom Westermann trak sig i 2008 tilbage
efter næsten 40 års arbejde med salg og
marketing i Widex. Senere er hans søn,
Michael Westermann, blevet direktør i
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firmaets danske datterselskab, Widex
Danmark A/S.
I dag er det fortsat en tradition, at ledelsesgruppen som regel kan mødes uformelt
til frokost. På den måde er alle i ledelsen
ajour med, hvad der sker i virksomheden
– og som ejere har de sammenfaldende
interesser.

Fordele ved et familieejet firma
Gennem det nye århundredes første tiår
har høreapparatindustrien konsolideret
sig gennem opkøb og fusioner. Widex
har imidlertid holdt sig helt uden for disse
spekulationer og store handler.
Også på det økonomiske område følger
familiefirmaet Widex sin egen opskrift på
succes ved at prioritere økonomisk uafhængighed. Som Anders Westermann har
udtrykt det:
”Vi skal ikke stå til regnskab overfor
eksterne interessegrupper. Det giver os
stor handlefrihed til at forfølge utraditionelle ideer. Vi er ikke underlagt det
sædvanlige krav om kvartalsrapportering,
hvilket også giver større ro omkring investeringer på længere sigt. Men naturligvis
bliver der internt holdt et skarpt øje med
at udviklingen i forretningen bærer den
rigtige vej.”

Tredje generation: Julian og
Richard Tøpholm
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Mød Dorte
– hun er en projektkonge

	Dorte Stenov nåede at være
halvandet år i Værløse: ”Det
nye domicil i Vassingerød
giver os markant bedre arbejdsforhold i et fantastisk
flot byggeri, og heldigvis er
den gode virksomhedskultur fulgt med.”

Dorte Stenov var i 2008 på vej med et læs affald til genbrugspladsen i Vassingerød, da hun fik øje på et stort skilt: ”Widex bygger
her”. Efter ti år hos IBM var hun klar til et karriereskift. Skiltet pirrede hendes nysgerrighed, og et besøg på widex.com gjorde hende
interesseret i at vide mere om jobbet som ’projektkonge’.
Efter at have nærlæst jobbeskrivelsen, fik hun lyst til at søge.
Selv titlen opfattede hun mest af alt som udtryk for god humor og
en vis portion selvironi hos Widex. Det var bestemt ikke et minus –
og hvor får man ellers en chance for at blive ’konge’, når man nu er
en kvinde?
”Med min baggrund som civilingeniør i international teknologiledelse fra Aalborg Universitet er jeg uddannet inden for bygge- og
maskinteknologi kombineret med forretningsledelse. Jeg havde
lyst til den funktion, der ligger i jobbet som projektkonge, hvor
man binder delleverancer fra flere projektledere og -koordinatorer
sammen,” forklarer Dorte.
”Lad os tage vores høreapparatudviklingsprojekt som eksempel. Her har én projektleder ansvaret for fittingværktøjet, og
andre udviklingsprojekter på det tekniske område, mens en anden
projektleder har ansvaret for kommunikationen i form af brugermanualer, lanceringsmaterialer, reklamer etc. Projektkongens rolle
er så at binde delprojekterne sammen – i dette tilfælde teknik og
kommunikation.
Den seriøse baggrund for at bruge titlen er at gøre hierarkiet
tydeligere i en organisation med mange projektledere, delprojektledere og projektkoordinatorer. Aktuelt er vi i gang med et større
projekt, hvor vi betræder nye veje. For tiden refererer tre projektledere til mig, og jeg varetager selv rollen som leder for et par
delprojekter. Målet er altid, at flest muligt – også projektledere –
arbejder direkte med i projekterne, så færrest muligt koordinerer.”

Møde i ’kongefamilien’ – fra venstre ses: Henriette Knudsen, Dorte
Stenov, Morten Kroman, Steffen Nymark, Klavs Skafte, Lars Bækgaard, Claus Friis, Kim Nielsen.
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Høreapparater til Etiopien
Børn og unge med høretab har ofte kun ringe mulighed for at blive
hjulpet med et høreapparat, når de er bosat i et fattigt land. I 2009
donerede Widex i samarbejde med AC Børnehjælp et stort antal
høreapparater til fem etiopiske skoler, som primært underviser
børn som har høreproblemer eller er døve. Med donationen blev
det muligt at give høreapparater til de børn, der kunne have gavn
af det.

Sir Stirling Moss om høretab
Den britiske motorsportslegende Stirling Moss – årgang 1929 –
har ligesom mange andre tidligere racerkørere nedsat hørelse.
Dengang han vandt det ene Formel 1 løb efter det andet, havde
man ingen effektive høreværn. Stirling Moss har åbent fortalt om
sit høretab, bl.a. i et magasin fra Widex. Når en verdensberømthed
på denne måde fortæller om de udfordringer han møder, fordi han
hører dårligt, er det med til at skabe interesse og respekt for at
afhjælpe problemer med hørelsen.

Priser til sportsfolk
Widex sponserer to priser, der uddeles årligt til den bedste mandlige og den bedste kvindelige idrætsudøver inden for døveidrætten.
Priserne ”Widex Sportsman of the Year” og ”Widex Sportswoman
of the Year” gives som en støtte til The International Committee of
Sports for the Deaf, som også står bag Deaflympics (OL for døve
og tunghøre – deltagerne skal være døve eller have en høretærskel
på 65 dB på bedste øre).

Per Arnoldi samarbejder
med Widex

Sponsorat til unge musikere
European Union Youth Orchestra, der samler unge musikere fra
hele Europa, har Widex som én af sine faste sponsorer. I tidens
løb har cirka 5.000 unge talentfulde musikere fået lejlighed til
at mødes og spille med hinanden. Herbert von Karajan, Leonard
Bernstein, Mstislav Rostropovich og Herbert Blomstedt er nogle af
de verdenskendte, der har svinget taktstokken foran de 135 unge
orkestermedlemmer i alderen 14-24 år.

Trods moderne høreapparaters beskedne størrelse
og æstetiske design er det stadig en psykologisk
barriere for mange at anskaffe det første høreapparat. Billedkunstner, designer og kunstformidler Per
Arnoldi kendes langt uden for Danmarks grænser,
bl.a. fra farvesætningen af den nye rigsdag i
Berlin. Per Arnoldi bruger selv høreapparat
og samarbejder med Widex om at være med
til at nedbryde de psykologiske barrierer,
som afholder mennesker fra at bruge
høreapparat.
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Nyt firmadomicil
i en krisetid
Widex-stifterne Christian Tøpholm og Erik
Westermann blev herrer i eget hus, da
firmaet den 8. juni 1966 markerede sit 10års jubilæum ved at indvie sit nybyggede
domicil på Ny Vestergårdsvej 25 i Værløse
(læs mere på side 34-37). I de første år
var pladsforholdene rigelige, men virksomhedens ekspansion gjorde det efterhånden
nødvendigt at opkøbe tilstødende bygninger og grunde.
Da 50 års jubilæet i 2006 var vel
overstået, meldte en ny udfordring sig:
Hvordan skulle det være muligt at vokse
yderligere i Værløse? Prognoserne pegede
på fortsat kommerciel fremgang og vækst
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for Widex med behov for hurtigere udvikling af nye modeller.
Selv om de mange forskellige bygninger
og tilbygninger på arealet i Værløse bød
på en særlig form for hygge med kringlede
adgangsveje og trapper, måtte der ske
noget. I juli 2007 inviterede ledelsen derfor arkitekt Lars Rath fra White Arkitekter
A/S til en drøftelse af mulighederne for
at bygge et helt nyt firmadomicil på ca.
35.000 m2 – rundt regnet det dobbelte
af det eksisterende antal kvadratmeter i
Værløse. Mødet var det første i en række,
hvor skitser og ideer blev diskuteret i en
både åben og konstruktiv ånd.

	En futuristisk bygning i et
smukt landskab

2006 -

På et møde den 3. oktober 2007 traf
ledelsen den endelige beslutning om at
bygge nyt domicil.
Et velegnet areal til byggeriet var blevet
fundet i Vassingerød cirka 9 km nordvest
for Værløse. Widex sendte et pristilbud til
ejeren af grunden, Allerød Kommune – og
vedlagde til orientering det foreløbige
tegningsmateriale fra arkitekten.

Mod strømmen
23. november 2007 blev en skæringsdag
for projektet. Her mødtes bygherrer, arkitekt og de øvrige rådgivere til det første
byggemøde. Projekteringen gik således
i gang på et tidspunkt, hvor økonomien
i mange lande var overophedet og med
tiden udviklede sig til en verdensomspændende finanskrise, som kulminerede et år
senere.
Trods de dystre økonomiske forudsigelser i medierne valgte Widex at fortsætte
planen. De seneste års vækst havde skabt
behov for mere plads. Selv om høreapparatindustrien ikke er specielt konjunkturfølsom, måtte man selvfølgelig forudse
en vis afmatning som følge af krisen.
Omvendt betyder den konstant stigende
gennemsnitlige levealder, at stadig flere
ældre vil få brug for høreapparater.
Ledelsen valgte at forholde sig til den
virkelighed, som Widex befandt sig i: De
seneste års vækst havde medført pladsmangel. Om tidspunktet for byggeriet var
optimalt, måtte spille en sekundær rolle –
Widex havde behov for at sikre fremtidens
vækst. Derfor gik firmaet mod strømmen og fortsatte sit byggeprojekt trods
finanskrisen.

I takt med den forværrede økonomiske
situation gik byggebranchen stort set i stå,
og priserne på entreprenør- og håndværksarbejde faldt til et mere fornuftigt
leje. Denne effekt af finanskrisen blev
således til en fordel for Widex.

Sund fornuft
Allerede fra starten havde ledelsen pointeret, at det nye firmadomicil ikke skulle
være et prestige-byggeri. Som adm. direktør Jan Tøpholm udtrykte det: ”Det skal
være et hovedsæde, vi kan være bekendt
at vise frem, men først og fremmest en
bygning, der fungerer godt til vores formål
– at udvikle, fremstille og sælge høreapparater.”
Widex-ledelsen ønskede ikke at gå
på kompromis med den arkitektoniske
kvalitet: En beliggenhed direkte til smuk
natur forpligter. Det havde været en hel
del billigere at opføre en firkantet bygning end en rund. Til gengæld ville denne
bygningsform kunne samle flest mennesker tættest muligt på hinanden. Ligeledes
havde det også været billigere at vælge
traditionel CO2 -belastende opvarmning og
køling i stedet for et avanceret, miljøvenligt energisystem. Imidlertid viser det sig,
at satsningen formentlig tjener sig hjem på
under 10 år.
I det lange løb lønner sig det sig at
vælge gode arkitektoniske løsninger og
fremtidssikret teknologi. Den daglige
glæde ved et smukt byggeri har også
høj værdi for brugerne – medarbejdere,
ledelse, besøgende og naboer.

Nogle af arkitekt Lars Raths
første skitser
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En bygning
ud over det sædvanlige
Allerede før Widex henvendte sig til Allerød Kommune havde ledelsen og arkitekt
Lars Rath fundet konceptet for udformningen af det nye domicil. Landskabet var
som en gave for det kommende byggeri
– med udsigt til åbne arealer, et markant
plantebælte og en bakke midt i det hele.
På dette smukke sted kunne bygningen
placeres, så det ville se ud som om, at
den – nænsomt – var blevet skubbet ind i
bakken. Det var derfor vigtigt for arkitekten at skabe en bygning bestående af så
få arkitektoniske delelementer som muligt.
Til gengæld ville hvert enkelt delelement
få en forholdsvis stor virkning. Dette overordnede arkitektoniske hovedprincip blev
fastholdt gennem hele byggeprocessen.
Det samlede etageareal for hele bygningen udgør 36.600 m2. Første spadestik

	Den imponerende kuppel i
centerbygningen giver lys
og højt til loftet i kantineområdet.

	Den indre og den ydre cirkel
forbindes med gangbroer.
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blev taget den 8. april 2008, og 17. april
året efter (2009) blev rejsegildet holdt.
Indvielsen fandt sted den 28. maj 2010.

To runde bygninger
Et stort vindfang i glas – placeret ved 220o
– bryder den ydre cirkelform og giver adgang til Widex’ nye hovedsæde. Ringbygningen med en ydre diameter på 120 meter
omkranser en indre gård – et atrium med
en indre centerbygning.
De to bygninger forbindes med tværgående 18 meter lange gangbroer udført
i stål. Gangbroerne, som er forskudt for
hinanden, medvirker til at holde de interne
afstande nede, så medarbejderne i de
forskellige afdelinger aldrig er langt fra
hinanden.
På vejen hen over atriummet får man
nogle fantastiske udkig, og når solen er på
himlen, kaster gangbroerne skygger på de
indre facader, hvorved de fungerer som
viserne i et kæmpe solur.

har i samarbejde med arkitekten stået for
auditoriets markante udsmykning.
I centerbygningens stueplan finder man
bl.a. kantinen med plads til op imod 400
personer. Kantineområdet er det daglige
mødested og samlingspunkt for medarbejderne. En separat gæste-kantine giver
mulighed for at spise mere uforstyrret i
forbindelse med møder. Centerbygningen
rummer også mange kontorer. På 2. sal er
direktionslokalerne placeret, og på 3. sal
sidder økonomi og HR. Øverst har medarbejderne en café med terrasse, som blandt
andet bliver brugt til fredagscafé.
En del af kælderen under ringbygningen
rummer motionsfaciliteter med tilhørende
omklædning og bad. Arkitekturen fremhæver terrænforskellene ved at udnytte den
frilagte kælderdel mod øst til arbejdspladser med optimale dagslysforhold. Kælderen huser også bygningens ventilationsanlæg (beskrives nærmere på side 142-143).

Facader med farvespil
De runde former medvirker til, at den
trods alt ganske store bygning ikke virker
dominerende. De lyse flader af et hvidt
glasmateriale kombineret med vinduesflader og solceller giver ringbygningen et
karakteristisk meget lyst og let udseende.
Kombinationen med de to store vindueskiler understreger bygningskroppens
lethed.
Atriummets indre facader er udført i en
helt speciel form for aluminiumsplade i en
farve, der minder om upatineret kobber.
Denne farvesætning giver et unik spil i
hele atriummet. Set forfra virker pladerne
forholdsvis lyse, mens de set fra siden
fremtræder mørkere.
Under atriummet er der indrettet
parkeringskælder med plads til ca. 140
personbiler samt parkeringsmuligheder
for to-hjulede køretøjer.

Den indre grønne oase
Indretning med fokus på trivsel
Ringbygningen er opdelt i seks lige store
afsnit à 60o – adskilt af fem glaskiler, der
samtidig fungerer som flugtveje, f.eks. i
tilfælde af brand. Hver kile har desuden en
signalfarve, som gør det lettere at orientere sig. I stedet for en traditionel tal- eller
bogstavbenævnelse af de forskellige rum,
anvendes en gradinddeling, hvor 0o er lig
med nord.
Et auditorium med plads til 114 personer
ligger i det delvist frilagte kælderplan med
direkte forbindelse til caféområdet i stueplan. To tolkebokse gør det muligt at gennemføre konferencer, møder mv. på flere
sprog. Den danske kunstner Per Arnoldi

At ”gå en tur ud i den indre gård” lyder
selvmodsigende, men er helt logisk: Den
cirkelformede ringbygning ligger rundt om
den ligeledes cirkelformede centerbygning. Atriummet har en diameter på 84
meter målt mellem ringbygningens indre
og centerbygningens diameter på 48 meter. I praksis vil det sige, at der er 18 meter
mellem de to bygninger.
Arealet mellem de to bygninger er udlagt som én stor terrasse med spejlbassiner og varieret beplantning. Befinder man
sig udenfor eller indenfor? Man kan blive
i tvivl. Det rigtige svar må være: Begge
dele.

Alle kontorer og gange i den
nye bygning er lyse og åbne
grundet de transparente
vægge.
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En god arbejdsplads
er blevet bedre
Lys og luft præger arbejdsmiljøet.

Da Widex i 1966 flyttede til sit nybyggede
hovedsæde i Værløse, blev pladsen med
ét tredoblet til 4.000 m2. Nu 44 år senere
blev pladsforholdene igen gjort mere
rigelige. Det samlede etageareal i det
nye hovedsæde på 36.600 m2 er over en
fordobling i forhold til det samlede etageareal i Værløse umiddelbart før flytningen
til Vassingerød.
Med ibrugtagningen af det nye hus har
Widex mulighed for at udvide antallet af
medarbejdere til 900 uden at få problemer med pladsen.
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Mange af de omkring 650 medarbejdere så frem til flytningen på to måder:
Selve flytteprocessen ville naturligvis være
forbundet med en hel del praktisk besvær.
Men alle kunne glæde sig til at rykke ind
i helt nye lokaler med perfekt indeklima
og planløsninger tilpasset de fremtidige
behov.
De første medarbejdere begyndte at
arbejde i det nye domicil lige efter nytår.
Flytningen skete i julen for at lukke deres
afdeling (renrum) i kortest mulig tid. Hovedparten af de resterende medarbejdere

rykkede til Vassingerød i midten af februar.
Det var et par uger senere end oprindelig
planlagt – en ganske beskeden forsinkelse.
Afstanden fra den gamle arbejdsplads
i Værløse er kun 9 km, og Vassingerød
ligger praktisk nær ved motorvejen til
København – og der er busforbindelser til
S-togsstationer i såvel Farum som Allerød.
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Vassingerødløbet
Et gammelt vandløb krydser grunden over en
strækning på 500 meter. I en periode havde det
været rørlagt, men i forbindelse med byggeprojektet er det blevet frilagt. Det måtte i øvrigt
også flyttes en smule, så det ikke skulle løbe ind
under bygningen.
Vassingerødløbet, som det officielt hedder,
munder ud i Mølleåen, som slynger sig mod
sydøst gennem det nordsjællandske landskab. På
vejen ud til Øresund passerer vandet Brede, hvor
Widex havde sit domicil i perioden 1956-1966.

”Krukken fra Vassingerød”,
der er fundet på Widexgrunden stammer fra førromersk jernalder 500 f.kr.
til år 0.

6000 års historie

Beplantning vil fremhæve bygningen
Egentlig skulle grunden i Vassingerød beplantes
med træer i et bælte på 10 til 20 meter. Widex fik
imidlertid dispensation fra kommunens lokalplan, så beplantningen ikke lukker bygningen
inde, men derimod spiller sammen med den i et
åbent haveanlæg.
På grunden er der sået lavtvoksende græs og
plantet ca. 5400 træer og buske. Langs indkørslen til bygningen følger 18 japanske kirsebærtræ-

er vejens forløb. Ved hovedindgangen ligger et
400 m2 surbundsbed indrammet af granitkampesten, og en to kilometer lang gangsti på grunden
er belagt med knust granit.
Plantebæltet mod øst vil være domineret af
stedsegrønne ildtorn kombineret med 22 egetræer. Mod vest består plantebæltet af kirsebærtræer og nogle store grupper af hvidtjørn.

Grunden i Vassingerød er på 183.000 m2 . Det
svarer til ca. 25 fodboldbaner. Før byggeriet gik
i gang, havde Folkemuseet i Hillerød startet en
udgravning under ledelse af museumsinspektør
Esben Aarsleff.
De mange bakker og lavninger samt adgangen til vand fra både en å og en mose betød, at
der kunne være fund af arkæologisk interesse.
Fire steder blev udpeget til de egentlige udgravninger.
Fundene viste sig at være op til 6000 år
gamle. Det fund, som især optog arkæologerne,
var resterne af en lille klynge ca. 4000 år gamle
huse med forsænkede gulve. Det er kun anden
gang, at danske udgravninger har ført til fund af
denne form for huse øst for Storebælt.
Blandt fundene var to brandgravpladser: et
hus fra starten af yngre stenalder og en større
boplads fra førromersk jernalder. Udgravningerne afslørede også spor efter 15 individer i en
brandgrav, som skønnes at være mellem 2.000
og 4.000 år gammel. Brandgraven hører sammen med bopladsen, og fundet viser, at mennesker også dengang blev kremeret.
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Varme fra jorden
og el fra vinden
Når Widex lancerer et nyt high-end høreapparat, skal det sætte nye normer for
branchen. Sådan har det været siden 1956.
Da firmaets ledelse i 2007 besluttede at
lade et helt nyt hovedsæde bygge, var
det naturligt at stille samme høje krav til
byggeriet.
Byggeriets primære hovedformål var
at skabe de bedst mulige rammer for,
at medarbejderne i den stadig hårdere
globale konkurrence vil være i stand til
at udvikle og producere verdens bedste
høreapparater. Med byggeriet af et nyt
hovedsæde havde Widex imidlertid en
oplagt mulighed for at gavne miljøet – vel
at mærke ud fra firmaets tankegang om
altid at lade den sunde fornuft råde.
Ledelsen og byggeriets rådgivere
stræbte fra dag ét efter at opnå en CO2 neutral løsning ved hjælp af nye teknologier, der kan spare på energien og reducere
forbruget af fossile brændstoffer. Ud fra
synspunktet om, at Widex som en højteknologisk virksomhed burde vælge de
bedste løsninger – herunder dem der ville
være de mest miljøvenlige.

Første danske grundvandsanlæg
Gode ideer kan på én gang være både
enkle og geniale. Det gælder løsningen
med et kombineret grundvandsbaseret
køle- og varmeanlæg. Helt enkelt er der
tale om et avanceret jordvarmeanlæg,
hvor selve grundvandet benyttes som
varmereservoir. Der har således ikke været
behov for at tænke på brug af olie eller
naturgas til opvarmning. Widex’ anlæg er
det første af sin art i Danmark.
Grundvandsanlægget samler al overskydende varme fra bygningen og leder den ned i jorden. Her lagres den i

	Det kombinerede grundvandsbaserede køle- og
varmeanlæg.

Solcellepanelerne kombinerer nytte med æstetik.
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et såkaldt grundvandsmagasin 50-120
meter under jordoverfladen. Om vinteren
”trækkes” varmen ud af systemet igen og
bruges til at opvarme bygningen – uden at
dette på nogen måde påvirker grundvandet.
Bygningernes ventilationssystem, der
fordeler varmen, beslaglægger en del af
centerbygningens kælderareal. Anlægget
sørger naturligvis også for køling i den
varme del af året. Al luft – både frisk og
recirkuleret – indblæses over de nedhængte lofter, hvorefter den siver ned mellem loftspladerne. Det sikrer en optimal
luftfordeling uden gener i form af træk.
Systemet, der er langt mere effektivt end
traditionelle varme- og kølesystemer, sparer miljøet for 70 % af CO2 -udledningen.

CO2 -regnskabet
Selv om hovedsædet hverken har brug for
olie eller naturgas, kan elektrisk strøm ikke
undværes. Derfor sendte Widex en ansøgning til Allerød Kommune om tilladelse til
at opføre en vindmølle, så det nye hovedsæde kunne blive 100 % CO2 -neutralt.
Formålet er, at vindmøllens produktion
af CO2 -fri strøm bidrager til at nedbringe
Danmarks forbrug af fossile brændstoffer.
Allerøds kommunalbestyrelse gav tilladelse til opførelsen af den 100 meter høje
vindmølle (højden målt til en vingespids
i øverste position). Møllen kan producere
3,4 millioner kWh om året. Det er 30 %
mere, end Widex har brug for. Den overskydende miljøstrøm, som svarer til 150
enfamiliehuses forbrug, leveres til kommunens el-forsyningsnet. Dermed bliver
Widex en CO2 -neutral virksomhed.
”I Widex tror vi på at gøre det rigtige
fra begyndelsen – også selv om det kan
være vanskeligere. Bygningen af det nye
hovedsæde gav os muligheden for at vurdere, hvordan vi bruger energi og andre
ressourcer – og så gøre noget ved det.
Derfor blev det et mål for os at gøre ho-

vedsædet CO2 -neutralt,” siger civilingeniør
og medlem af ledelsen Julian Tøpholm.

Solceller på sydfacaden
20.000 solceller er fordelt på 600 m2 af
hovedsædets sydfacade. De producerer
årligt ca. 34.000 kWh som et miljøvenligt
og bæredygtigt koncept, der dog ikke
giver en direkte økonomisk besparelse.
Æstetisk set tilføjer de bygningen værdi
ved, at de med deres dybblå farve understreger bygningens arkitektoniske linjer.

Øvrige grønne tiltag
Hovedsædet er udstyret med et anlæg til
central tilstands- og styringsregulering
af varme-, el- og vandforbruget. CTSanlægget gør det muligt for bygningens
elektriske komponenter at kommunikere
med hinanden. Den miljømæssige gevinst
består i, at man dels kan måle, registrere
og overvåge forbruget – dels kan automatisere slukning af lys, maskiner, computere
og ventilation, når medarbejderne forlader
en afdeling. I alt indgår 11.000 måle- og reguleringspunkter i dette computerstyrede
kontrolsystem.
Bygningernes belysning er dagslysstyret, så den regulerer sig efter den lysmængde, som kommer ind via vinduerne.
De 70 infoskærme, som er placeret rundt
om i bygningskomplekset er udstyret med
sensorer, der tænder skærmen, når en
person nærmer sig – det sparer ca. 90 % af
strømforbruget, når skærmen er slukket.
Alt varmt brugsvand i bygningen
opvarmes ved hjælp af spildvarme fra et
stort tryklufts-kompressoranlæg. Et andet
grønt tiltag er, at opsamlet regnvand bliver
nyttiggjort. Således bruges opsamlet
regnvand i toiletterne, mens overskydende
regnvand ledes ud i et vandløb, hvorfra
det siver ned i grundvandet.

	Den hvide vindmølle foran
ringbygningens lyse facade er
vartegnet for det CO 2 -neutrale
hovedsæde.
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Widex – det naturlige valg
At hjælpe mennesker med høretab er en
stor udfordring. Hvert enkelt tilfælde er individuelt og hver løsning unik. Siden starten i 1956 har Widex taget højde for disse
komplekse forhold og konstant arbejdet
på at skabe ikke alene de bedste – men
også de mest naturlige – løsninger.
Design, teknologi og miljø er integreret i
Widex’ forretningsfilosofi:
Designet kombinerer den bedst mulige
funktionalitet med høj kvalitet og et
æstetisk udseende, som reflekterer det
bedste fra dansk designs stolte traditioner.
Det gode design skal give brugeren en
daglig glæde ved produktet. Serien af DEX
tilbehør repræsenterer på fornem vis, hvad
Widex mener med godt design.
Teknologien har altid været i centrum
hos Widex. Ethvert nyt topprodukt skal
repræsentere et teknologisk spring i udviklingen af høreapparater. Målet er, at nye
teknologiske landvindinger skal bidrage til
at levere en endnu mere naturtro lytteoplevelse. Et godt eksempel er CLEAR440,
som anvender en unik trådløs teknologi.
Miljøet er et anliggende, som vedrører
os alle. Ligesom ved udviklingen af nye
høreapparater har Widex valgt at gå et
skridt videre ved opførelsen af sit nye
hovedsæde. På baggrund af de globale
miljøudfordringer valgte Widex at prioritere miljøhensyn ved bygningen af det nye
hovedsæde, som er CO2 -neutralt.
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Verden uden for Widex

Smarte telefoner og computere
smelter sammen

	Produkter som iPod, iPhone og iPad (billedet)
har gjort Apple anerkendt som nytænkende
inden for teknik og design.

Hybridbilen Toyota Prius har været på markedet
siden 1999 og er i dag et verdenskendt ’brand’ for
miljøbevidste bilister. Her ses en 2010-version med
ekstern mulighed for opladning

Nye energiløsninger gør
biler miljøvenlige
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I januar 2007 lancerede Apple sin første telefon, iPhone. Det var en
flot designet smartphone (multimedietelefon), som også teknisk
set repræsenterede et spring i udviklingen. Ud over at være en moderne mobiltelefon var den første iPhone også forsynet med bl.a.
musikafspiller, kamera, internetforbindelse, e-mail og Bluetooth.
iPhone betjenes ved hjælp af en berøringsfølsom skærm med
et virtuelt tastatur og virtuelle knapper. Efter sigende har Apple
ved udviklingen af teknologierne bag iPhone brugt flere end 200
patenter. I juli 2008 lancerede Apple en ny iPhone med 3G-teknik.
Også i juli 2009 og juli 2010 har den amerikanske producent lanceret fornyede versioner af sin smarte telefon.
Lige siden den første Macintosh computer blev introduceret
i januar 1984 har Apple været kendt for at holde fast ved egne
teknologiske løsninger og et genkendeligt design. Ikke mindst i de
senere år har Apple forfinet sit design med elegante og nyskabende produkter som iPod (musikafspiller), iPhone og senest i januar
2010 den ultraflade iPad (en såkaldt tablet computer).
iPad skal skal udfylde det hul, der eksisterer mellem bærbare
computere og de moderne smartphones. Den kan tilsluttes internettet via WiFi eller 3G. En iPad håndterer e-mails, holder styr på
kontakter og kan meget af det, man kender fra både computere og
smartphones. Det hele kontrolleres ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm, det virtuelle tastatur og de virtuelle knapper.
Flere spilfirmaer har annonceret, at de vil udvikle spil specielt til
iPad-platformen, men de største nyskabelser kan vise sig at blive
mulighederne for at hente elektroniske bøger, tidsskrifter og aviser
ind på den meget læsevenlige skærm. Med iPad og andre tablet
computers vil trykte medier som aviser, magasiner og bøger kunne
sælges og distribueres trådløst til læserne uden papir og derved
nedbringe udgifterne til trykning, distribution og salg.

Gennem årtier var almindelige personbiler forsynet med en benzinmotor, mens varebiler, taxaer og andre erhvervsbiler ofte havde
en dieselmotor. I det 21. århundredes første årti lancerede flere
bilfabrikker moderne dieselmotorer med bedre trækkraft, lavere
forbrug og mindre støj. Det gjorde dieselmotoren populær, og
selv en konservativ limousine som Jaguar kunne nu leveres med
dieselmotor.
Sideløbende med denne udvikling eksperimenterede man også
med andre drivmidler, f.eks. brint. Størst succes har der imidlertid
været inden for udvikling af elektriske motorer til personbiler.
Toyota lancerede umiddelbart før årtusindeskiftet en lille familiebil
med to motorer – en såkaldt hybridbil.
En af fordelene ved hybridbilen er, at forbrændingsmotoren (til
benzin eller diesel) kan gøres mindre og lettere, fordi der også er
en elektrisk motor. Ved bykørsel drives bilen primært af el-motoren, som hverken støjer eller forurener. Når strømmen er brugt
op, træder forbrændingsmotoren til, så man alligevel når frem til
sit mål. Toyota Prius blev hurtigt en trendy bil på markeder, hvor
miljøspørgsmål står højt på dagsordenen.
En avanceret form for hybriddrift blev indført i Prius-modellen
fra 2009: Når bilen bremser, bliver energien omdannet til elektricitet, der lader batterierne. En ekstra generator lader batterierne op
– selv ved kørsel på el. Med denne teknologi har tredje generations
Prius fået hurtigere acceleration, større trækkraft og et endnu
mindre energiforbrug.
Bilindustrien arbejder også med udvikling af helt elektriske personbiler. Flere af de internationale bilkoncerner i USA, Europa og
Asien har allerede vist prototyper på modeller, som skal markedsføres i første halvdel af 2010’erne.

