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To tråde og ingen skruer. 
Så har du et af de mest kendte bril-

lestel fra Lindberg ved navn Rim-
brillen lavet af titanium. En uindfat-
tet og næsten usynlig brille. 

Selvom det 22. grundstof i det pe-

riodiske system er lige så stærkt som 
stål, har det 60 procent mindre mas-
sefylde. Og er derfor ideelt at lave 
brillestel af. 

Det fandt grundlæggeren Poul-
Jørn Lindberg ud af for 28 år siden 

og designede i samarbejde Hans 
Dissing Lindbergs første model, Air 
Titanium. 

Siden har det lille familieforeta-
gende under ledelse af sønnen Hen-
rik Lindberg udviklet sig til en inter-
nationalt anerkendt brilleproducent 
med 71 designpriser og omkring 600 
ansatte i ryggen. 

Genopfunden metalbrille
Men basen og firmaets selvforstå-
else ligger stadig i Aarhus - de sidste 
12 år på en gammel drejebænkfa-
brik i Åbyhøj. Og den lille, runde og 
randløse trådbrille? Ja, den er på vej 
tilbage.

Det er Peter Warrer, salg- og 
marketingsdirektør for Lindberg, 
ikke det mindste i tvivl om og tilfø-
jer, at den genopfundne metalbrille 
simpelthen ikke kan ødelægges og 
derfor også er fantastisk som børne-
brille. 

- Oprindelig var Lindberg kendt 
for netop den minimalistiske og 
næsten usynlige brille. Siden har vi 
også lavet mange briller med krafti-
gere stel i eksempelvis acetat og bøf-
felhorn. Det vi også kalder for JFK- 
eller nørdbrillen. I dag er det blevet 
trendy at have runde briller. Men 
det nye bliver, at brillerne er både 
runde og små, fortæller marketings-

Lille, rund og randløs
Siden 1969 har Lindberg leveret briller i letvægts-
kategorien. Men med 71 priser for unikt design 
placerer det lille, aarhusianske firma sig i dag i 
den tunge ende af brillebranchen

Ud over lette, justerbare og fleksible briller er Lindberg også leverings-
dygtig i solbriller.
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Lille, rund og randløs
direktør Peter Warrer.

Han mødte arkitekten Henrik 
Lindberg i 1988 i forbindelse med 
professionel sejlsport. Med en ud-
dannelse i dramaturgi har han ikke 
gået den lige vej til brillebranchens 
Apple, som konkurrenter kalder det 
århusianske brillemærke. Men med 
en årelang erfaring og stor passion 
for briller befinder Peter Warrer sig 
godt i Lindbergs showroom på Bjar-
kesvej i Åbyhøj.

Guld og Cat Eye
Hans brilleitui er en anelse større 
end de fleste andres. Han har om-
trent 20 briller i spil til daglig, og i 

takt med sin fortælling om nye 
trends og tendenser skifter han an-
sigtets mest iøjnefaldende accesso-
rie ud, som var det det mest natur-
lige i hele verden. 

- Briller er fashion i dag. Det giver 
ansigtet så meget kant og karakter, 
siger han og kommer i tanke om, at 
særligt hollænderne i et godt stykke 
tid har været helt vilde med de små, 
runde briller.

Skandinavien er ellers også på for-
kant med brillemoden, men ellers er 
det karakteristiske ifølge salgs- og 

Her står salgs- og 
marketings- 
direktør Peter 
Warrer i hjertet 
af virksomheden 
i Åbyhøj - hos 
designteamet, 
hvor brillerne 
bliver til.

” Vi er danske 
funktiona-

lister, hvor komfort 
er prioriteret meget 
højt. For Lindberg er 
komfort det samme 
som lethed, fleksibi-
litet og justerbarhed 
frem for alt.
Peter Warrer, salg- og marketingsdi-
rektør for Lindberg
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I 1969  åbner Poul-Jørn Lindberg sin optikerbutik i Frederiksgade i Aarhus.
I dag er  LINDBERG-briller den største leverandør til optikerkæden Profil Optik.
En Lindberg-brille  ekskl. glas koster typisk mellem 3000-3500 kroner.
Lindberg-briller  sælges i 132 lande, hvoraf Danmark er brilleproducentens syvende største 
marked.
Dronning Margrethe , Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary er blandt Lindbergs trofa-
ste kunder.
Også Giorgio  Armani og Miuccia Prada går med Lindberg-briller.

Lindberg

marketingdirektøren, at moden følger hin-
anden og er påfaldende ens i de 132 lande, 
Lindberg handler med.

Danmark er blot brilleproducentens sy-
vende største marked på verdensplan.

Sydkorea skiller sig ud som det land, der 
er mest fashion-orienteret og foran de fle-
ste andre.

Russerne er kendt for deres flamboyante 
stil, og måske derfor er Rusland også et af 
de lande, der har taget godt imod brillekol-
lektionen i guld og diamanter. Og Cat Eye-
formen ikke at forglemme:

- Russerne er så vilde med Cat Eye, at det 
fløjter, konstaterer Peter Warrer, som er i 
tæt kontakt med husets designteam og rej-
ser verden rundt med Lindberg-briller. 

Han har sammen med direktør og ejer 
Henrik Lindberg en finger på pulsen, når 
det kommer til brillemode, trends og ten-

denser, og sammen finder de meget inspi-
ration på blandt andet de årlige brillemes-
ser i Paris, New York, München, Milano, 
Shanghai og Tokyo.

Næsepude og stanglængde
Produktionen af Lindberg-briller foregår i 
et samarbejde med firmaets egen montage-
fabrik på Filippinerne.

Her har de en god forståelse for hånd-
værket og for den grundlæggende tanke 
bag Lindberg-design.

-”The Lindberg-way”  handler om ikke 
at skyde genvej. Vi står for alt lige fra de-
sign, produktion og markedsføring til di-
stribution og forretningsindretning. Vi 
underviser selv optikerne i at finde den helt 
rigtige brille til kunden, siger Peter Warrer 
og begynder at fortælle om næsepuder og 
tre forskellige stanglængder. 

I alt fire guldsmede arbejder for brilleproducenten i Åbyhøj. For Lindberg laver med kollektionen Precious også mere eksklusive briller i guld og med diamanter.

To tråde og ingen skruer. Så har du hovedingredienserne til Lindberg måske mest kendte 
model, Air Titanium Rim, som optometrist Poul-Jørn Lindberg i sambejde med Hans Dissing fra 
arkitektfirmaet Dissing og Weitling designede for 28 år siden.

Lindberg sælger i dag  over 800 forskellige briller fra 10 kollektioner. Et utal af farvekombinationer giver mulighed for at få lavet sin brille lige akkurat som man drømmer om - og har ansigt til.

- Rigtig mange brillebrugere går 
rundt med en forkert stanglængde, 
oplyser Peter Warrer og hentyder 
til brillestænger, der enten ikke når 
rigtigt om til ørerne eller også er alt 
alt for lange. 

En næsepude er heller ikke bare 
en næsepude. 

- Vi har syv forskellige næsepuder 
og laver dem tilmed også i guld med 
diamanter på, hvis man er til det, 
bedyrer Peter Warrer og hiver en af 
sine mange briller op af æsken foran 
sig.

Med en finger viser han, hvordan 
man har indlagt en tynd titanium-

bro i brillestellet over næ-
seryggen, så 

man på den måde kan justere bril-
lefronten og næsepuden og dermed 
brillen til ethvert ansigt.

- Vi er danske funktionalister, 
hvor komfort er prioriteret meget 
højt. For Lindberg er komfort det 
samme som lethed, fleksibilitet og 
justerbarhed frem for alt. Det ken-
dertegner alle  Lindberg-briller. Ud 
over titaniumteknologi.

- For hvis folk siger titaniumbril-
ler, må de nødvendigvis også sige 
Lindberg, pointerer Peter Warrer 
og skifter brille. 

Ikke for sidste gang i dag.

Af Lena Skov Jakobsen
Foto: Peter Leth Larsen
lesj@fyens.dk

Cat Eye-facon på brillestellet er russerne  ifølge Lindberg helt vilde med.  
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Lindberg sælger sine briller i 132 lande - og i Profil Optik på Fyn. Her ses Lindbergs bud på en 
JFK-/Mad Men-brille. 
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