
”Jeg har altid haft det grafiske 
og det kreative i min DNAstruk-
tur. Min livsrejse har givet mig 
meget erfaring men jeg har 
altid vidst at jobfunktionerne 
har været mellemstationer. 

Mine arbejdsområder i design, 
grafik og marketing er jo i 
konstant udvikling, og derfor er 
jeg også. Når jeg engang i 
mellem støder ind i tidligere 
kollegaer så spørger de: ’Hvad 
har du nu gang i?’ De ved, der 
altid er noget nyt på vej,” 
fortæller Therese.
 

Therese Persson har været på en  målrettet og 
kreativ rejse siden hun blev færdig som designer 
og grafiker. Nu er hun selvstændig. Egentlig var  
det  forventeligt, for Therese er ikke en  person, 
man kan putte i bås.

Jeg 
leger 
med 
min
viden

Mens vi tegner i morgen ...



Det var Thereses kreative 
energi, der i sin tid fik hende ind 
i branchen. Læretiden som 
grafiker førte hende forbi både 
landets mindste og største 
reklamebureau. Eksamen blev 
gennemført med bravour, 
simpelthen fordi hun havde sat 
sig for, at det skulle den. Det 
endte med ikke mindre end 
seks 13-taller efter den 
daværende karakterskala –  
”og så var jeg så heldig, at  
jeg fik medalje af Dronning 
Margrethe”.
 
Det er lysten til at lære og 
virke, der driver Therese. 
Udover uddannelsen som 
grafiker har hun også taget en 
bachelor indenfor international 
handel og marketing og 
løbende suppleret sin viden og 
inspiration gennem HK grafisk 
kommunikations kurser. Især 
elsker hun We Love Graphic  
Design arrangementerne. ”Jeg 
står ikke stille,” siger hun. 

”Egentlig er jeg jo uddannet 
som beklædningsdesigner og 
jeg laver stadig mine egne 
designkollektioner. Det er et 
meget specielt marked, som 
jeg har taget med mig ind i den 
arbejdscirkel, som jeg har snoet 
mig ind i. Jeg producerer i  
dag unikke designkollektioner  
sideløbende med min design-
virksomhed.”
 
Det seneste liv som selvstæn-
dig har i perioder været fyldt 
med meget store opgaver, hvor 
Therese blandt andet har haft 
længerevarende konsulent-
opgaver, der har taget det 
meste af hendes tid. 

Hun har endda i tre år fungeret 
som marketingansvarlig for  
en virksomhed, der lavede 
legepladser og indretning. 
Dette speciale arbejder hun 
videre med, ”men jeg skal have 
endnu mere viden ind i mit 
arbejds-DNA, så næste mål og 
design og uddannelse er 
planlagt. For mig stopper legen 
aldrig.”

Mød også Therese  
på film, hvor hun  
fortæller om sig selv 
og sit arbejde her:  
hkgrafiskxxxxxx
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Therese Persson

#  Designer, selvstændig i 14 år
#  Uddannet: grafiker fra  

Teknisk skole i Roskilde, 
designer fra Kbhs Mode- og 
Designskole og en bachelor 
i international handel og  
marketing

# Bor: i Tureby ved Køge
# Favoritprogram: Adobe- 
 pakken + sketch up og AutoCad
#  Jeg elsker mit fag fordi:  

– det er en del af mit DNA!
# mtpdesign.dk


