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Dansk design er ikke kendt for sin 
brug af mønstre, men der er én undta-
gelse: det musselmalede porcelæn. Det 
blå blomstermønster, som de fleste 
danskere kender, bliver stadig malet i 
hånden, som det er blevet siden 1775. 
På hver eneste Musselmalet Riflet-
tallerken bliver der malet 762 pensel-
strøg med de fineste pensler lavet af de 
yderste hår fra et koøre. 

225 år efter sin fødsel fik det mussel-
malede stel en søster: Blå Mega Riflet, 
bedre kendt som Mussel Mega, desig-
net af keramiker Karen Kjældgård-
Larsen. Dengang var hun endnu ikke 
færdiguddannet designer og skulle til 
at lave sit afsluttende projekt på 
Danmarks Designskole. 

Som lille elskede hun det mussel-
malede mønster. Hun tegnede det på 
brevpapir og drømte om at blive 
musselmaler, når hun blev voksen.  
Til sin eksamen valgte hun derfor at 
arbejde med mønsteret. Men hvordan 
kan man gøre noget, man holder af, 
endnu bedre? 

Karen Kjældgård-Larsen tog det 
musselmalede mønster og forstørrede 
det, ligesom når du bruger et forstør-
relsesglas. Derefter malede hun dele af 
mønsteret på hvide tallerkener og 
kaldte det Mussel Mega. På den måde 
pustede hun liv i det traditionelle 
porcelæn, mens hun bevarede møns-
terets æstetiske kvaliteter. 

Hun bestod sin eksamen og præsente-
rede sin idé for Royal Copenhagen – 
altså det firma, der laver det mussel-
malede porcelæn. De var begejstrede 
og lavede en aftale om at producere 
seks forskellige Mussel Mega-tallerke-
ner. De blev en stor succes. 

Siden er det forstørrede mussel-
mønster blevet malet på over hundrede 
forskellige produkter, fra kopper til 
fade, lagkageopsatser og kander, og det 
er stadig Karen Kjældgård-Larsen,  
der bestemmer, hvordan de klare, blå 
blomster skal udfolde sig på porcelæ-
net. Når vi i dag ser resultatet af hendes 
arbejde, virker det så naturligt. Men da 
hun lavede det, var det ikke set før.

Historien her fortæller, at du ikke 
nødvendigvis skal være erfaren for at 
lave noget godt. Det handler især om 
at fordybe sig i det, man holder af, og 
at tro på sine ideer.
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