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FORFATTERENS BEMÆRKNINGER 

Første gang jeg mødte Jony Ive, bar han rundt på min rygsæk hele aftenen. 

Vores veje krydsedes en aften i 2003, hvor der blev holdt en fest ved Macworld 
Expo. Som rejsende reporter på jagt efter historier til Wired.com vidste jeg præ-
cis, hvem han var: Jonathan Paul Ive var på nippet til at blive verdens mest be-
rømte designer. 

Jeg blev overrasket over, at han gad snakke med mig. 

Vi fandt ud af, at vi delte en passion for øl, og at vi begge havde oplevet en slags 
kulturchok, fordi vi begge to var udlandsbriter bosat i San Francisco. Sammen 
med Jonys kone, Heather, talte vi om de engelske pubber, de fantastiske aviser, 
og hvor meget vi savnede den britiske musik (især elektronisk house-musik). 
Men efter et par glas øl opdagede jeg pludselig, at jeg var for sent på den til en 
aftale. Jeg sprang op og skyndte mig af sted, men glemte tasken med min laptop.  

Langt over midnat løb jeg igen ind i Jony på en hotelbar i den anden ende af 
byen. Jeg blev meget overrasket, da jeg så, han havde min rygsæk slynget over 
den ene skulder.   

At verdens mest beundrede designer havde båret rundt på en glemsom reporters 
taske hele aftenen gjorde mig helt paf. Men i dag ved jeg, at sådan en adfærd er 
karakteristisk for Jony Ive. Han fokuserer på sit arbejdsteam, sine samarbejds-
partnere og mest af alt på Apple. For Jony handler det alt sammen om arbejdet – 
men når han taler om sit arbejde, skifter han 'jeg' ud med 'vi'. 

Et par måneder efter vores første møde stødte jeg i juni 2003 igen på ham ved 
Apples Worldwide Developers Conference. Han stod lidt ude på sidelinjen, mens 
Steve Jobs præsenterede Power Mac G5, en kraftfuld stationær computer i et 
fantastisk aluminiumskabinet. Jony stod og småsnakkede med et par emsigt ud-
seende kvinder fra Apples PR-afdeling. Efter Jobs' tale gik jeg over til Jony. 

Han sendte mig et strålende smil og sagde, "Hvor er det godt at se dig igen." 

Vi gav hinanden hånden, og han spurgte utroligt venligt, "Hvordan har du det?" 

Jeg var for pinligt berørt til at nævne rygsækken.   

!  9
Forfatterens bemærkninger

FORFATTERENS BEMÆRKNINGER



Til sidst fik jeg taget mig sammen til at spørge, "Kan jeg få et par udtalelser, jeg 
må citere dig for?" PR-repræsentanterne rystede samstemmende på hovedet – 
Apple har altid været berømt for sit hemmelighedskræmmeri – men Jony svare-
de, "Selvfølgelig." 

Han førte mig over til en udstillingsmodel, der stod på en piedestal i nærheden. 
Jeg var bare ude efter en kort udtalelse, men han kastede sig ud i en tyve minut-
ters passioneret enetale om sit seneste arbejde. Jeg kunne næsten ikke få et ord 
indført. Han kunne ikke lade være: Design er hans passion. 

Power Mac G5 var fremstillet af et stort stykke aluminium, og lignede et stealth-
bombefly i råt, gråt metal. Det halvmilitære look passede til tidsånden: Det var i  
megahertz-krigenes æra, hvor Apple kæmpede med Intel om at præsentere de 
hurtigste chips. Producenterne markedsførte computerne på basis af rå compu-
terkraft, og Apple pralede med, at deres nye maskine var den stærkeste af alle. 
Alligevel talte Jony ikke om styrke. 

"Den her var virkelig svær," sagde han. Han begyndte at fortælle mig om den 
overordnede designfilosofi for maskinen, som gik ud på at holde tingene enkle. 
"Vi ville skaffe os af med alt andet end det absolut nødvendige, men det arbejde 
er ikke noget, man ser. 

"Vi blev ved med at vende tilbage til begyndelsen, igen og igen. Behøver vi den 
komponent? Kan vi få den til at udføre de fire andre komponenters funktion? Det 
blev en øvelse i at reducere og reducere, men det gør den nemmere at bygge og 
nemmere for folk at arbejde med." 

Reducere og forenkle? Det var ikke den sang, man ellers typisk hørte fra tekno-
logibranchen. Virksomhederne havde snarere en tendens til at tilføje mere og 
mere ekstraudstyr, når de skulle lancere nye produkter, men nu stod Jony her og 
sagde det modsatte. Ikke fordi forenklingen var en ny fremgangsmåde; den er 
noget af det, man lærer første dag på designskolen. Men det lod ikke til at afspej-
le tendenserne i 2003. Først senere indså jeg, at Jony Ive den junimorgen i San 
Francisco havde givet mig en vigtig ledetråd til hemmeligheden bag Apples in-
novation, til den bagvedliggende filosofi, der gjorde det muligt for firmaet at 
skabe sine gennembrud og blive en af verdens førende erhvervsvirksomheder. 

Jony Ive var udmærket tilfreds med at holde sig i baggrunden, mens Steve Jobs 
prøvede at sælge offentligheden resultatet af deres samarbejde – blandt andet den 
ikoniske iMac, iPod, iPhone og iPad – men det er Ives måde at tænke og designe 
på, som har ført til Apples enorme gennembrud. Han er i kraft af sin position 
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som senior vice president for industrielt design hos Apple blevet en helt unik 
magtfaktor i udformningen af vores informationsbaserede samfund og for omde-
finitionen af de måder, vi arbejder, underholder os og kommunikerer med hinan-
den på. 

Så hvordan kan det gå til, at en ordblind kandidat fra et engelsk kunstakademi er 
blevet verdens førende teknologiinnovator? På de følgende sider skal vi møde en 
genial, men beskeden mand, som er fanatisk optaget af design, og hvis utroligt 
store og indflydelsesrige indsigt utvivlsomt også har ændret netop dit livsmøn-
ster. 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KAPITEL 1 

Skoletiden 

Hydraulikken var så godt konstrueret, at den næsten foldede 
sig ud med et suk. Jeg kunne se Jonathans spirende talent. 

– RALPH TABBERER 

Det forlyder, at Chingford er ophavsstedet for oksemørbrad – sirloin steak. Ved 
en festbanket, der sidst i 1600-tallet blev holdt på et lokalt herresæde, nød Kong 
Charles II sit måltid i så høj grad, at han efter sigende slog et stort stykke kød til 
ridder under navnet Sir Loin.  

Et andet lokalt Chingford-produkt, Jonathan Paul Ive, kom til verden langt sene-
re, nemlig den 27. februar 1967. 

Chingford er ligesom sit yngste produkt stilfærdig og beskeden. Det er en velha-
vende soveby lige nordøst for London, som grænser op til det landlige amt Es-
sex, syd for Epping Forest. Chingford stemmer konservativt, da byen er valg-
kreds for Iain Duncan Smith, tidligere leder af Englands konservative parti, hvis 
plads i det engelske parlament engang har tilhørt den berømte Sir Winston Chur-
chill.  

Jony Ive voksede op i trygge, men beskedne kår. Hans far, Michael John, var 
sølvsmed, og hans mor, Pamela Mary Ive, psykoterapeut. De fik endnu et barn, 
datteren Alison, to år efter, at deres søn blev født. 

Jony gik på Chingford Foundation School, hvor også den berømte fodboldstjerne 
David Beckham gik otte år senere. Under sin skolegang fik Jony diagnosen ind-
læringsvanskeligheder i form af ordblindhed (en lidelse, han havde til fælles med 
sin venstrehjernede kollega, Steve Jobs).  

Jony demonstrerede allerede som lille en nysgerrighed for, hvordan ting funge-
rer. Han blev fascineret af, hvordan forskellige objekter var sat sammen, og skil-
te forsigtigt radioer og kassetteafspillere ad, fordi han syntes det var spændende 
at se, hvordan de var samlet, hvordan bestanddelene passede sammen. Selv om 
han bagefter prøvede at sætte udstyret sammen igen, lykkedes det ikke altid. 
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"Jeg kan huske, at jeg altid har været interesseret i menneskeskabte ting," fortalte 
han i et interview fra 2003 holdt på Londons Design Museum. "Som barn skilte 
jeg alt det ad, som jeg kunne få fingre i. Senere udviklede det sig mere til en in-
teresse for, hvordan tingene var lavet, hvordan de virkede, deres form og materi-
ale."  1

Mike Ive opmuntrede sin søn og involverede hele tiden drengen i samtaler om 
design. Selv om Jony ikke altid kunne få øje på den større kontekst, når han kig-
gede på sit legetøj ("Dét, at det var designet af nogen, var hverken indlysende 
eller særligt interessant for mig i begyndelsen," fortalte han tilhørerne i London i 
2003), plejede hans far gennem hele Jonys barndom hans interesse for design. 

Æblet falder ikke langt fra stammen
Mike Ives indflydelse rakte et godt stykke videre end til det fremmelige barn i 
hans egen husholdning. Han havde i mange år arbejdet som sølvsmed og lærer i 
Essex. En af hans kolleger beskrev ham som en "blid kæmpe," som var meget 
vellidt og beundret for sin håndværksmæssige dygtighed.‑  2

Hans evne til at fremstille ting førte til hans oprindelige beslutning om at vælge 
en karriere som underviser i kunsthåndværk, men da han på et senere tidspunkt 
avancerede i undervisningshierarkiet, gav det ham større indflydelse. Mike var 
en af de anerkendte lærere, det engelske undervisningsministerium håndplukke-
de og fritog fra de daglige undervisningspligter, så de i stedet kunne smykke sig 
med den storslåede titel Her Majesty's Inspector. Mike Ive fik ansvar for at 
overvåge kvaliteten af undervisningen i skolerne i hans distrikt, med særlig fokus 
på design og teknologi.  

På daværende tidspunkt forsøgte de britiske skoler at forbedre de faglige uddan-
nelser. Der lå en voksende kløft mellem de akademiske fagområder og de prakti-
ske fag som design, og undervisning i træsløjd, metalsløjd og madlavning – altså 
reelt værkstedsfag – havde en lav status og begrænsede ressourcer. Det værste 
var, at der ikke var fastlagt nogen undervisningsstandarder, så skolerne havde, 
som en tidligere lærer udtalte, "praktisk taget friheden til at undervise i det, de 
havde lyst til."  3

Mike Ive tog det, der senere blev kaldt designteknologi (DT), og løftede det op 
på et nyt og højere plan, så der blev gjort plads til faget som en del af det faste 
pensum i skolerne i Storbritannien.  I det fremsynede design- og teknologi4 -
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pensum, Mike Ive var med til at udforme, flyttede man opmærksomheden fra 
værkstedsfag til et integreret kursus, der omfattede en blanding af akademiske 
fag og fysisk fremstilling af ting.  

"Han var langt forud som sin tid som underviser," sagde Ralph Tabberer, tidlige-
re kollega og lærer, som senere i det nye århundrede blev generaldirektør for 
skolesystemet under premierminister Tony Blairs regering. Mike var med til at 
udforme det obligatoriske pensum, der senere blev en vedtaget standard for alle 
skoler i Storbritannien, og England og Wales blev de første lande i verden, hvor 
alle børn i alderen 5-16 kunne blive undervist i designteknologi.   

"Under hans indflydelse udviklede DT sig fra at være et marginalt fagområde til 
noget, der optog 7-10 procent af elevernes skoletid," sagde Tabberer. En anden af 
Mike Ives tidligere kolleger, Malcolm Moss, karakteriserede Mikes bidrag til 
undervisningen i designteknologi sådan: "Mike fik ry for at være en overbevi-
sende fortaler for DT."  Det betød i praksis, at Mike var med til at forvandle det, 5

der i bund og grund var et pjækkefag, til et øveprogram i design og derved skab-
te et udviklingsgrundlag for en generation af talentfulde britiske designere. Hans 
søn var en af dem.  

Tabberer husker, at Mike Ive har talt om Jonys skoletid og hans voksende pas-
sion for design. Men Mike var ikke en af de fædre, der presser deres børn på 
grund af egne ambitioner, og som forsøger at gøre sin søn til et vidunderbarn 
ligesom faren til tennisstjernerne Venus og Serena Williams. "Mike påvirkede 
kun sin søn ved at pleje hans talent, ikke ved at presse ham" sagde Tabberer. 
"Han talte hele tiden om design med Jonathan. Hvis de fulgtes ad hen ad gaden, 
pegede Mike måske på forskellige gadelamper rundt omkring og spurgte Jonat-
han, hvorfor han mente, de var forskellige: hvordan lyset faldt, og hvilke vejr-
forhold der kunne påvirke designvalget. De havde hele tiden en samtale i gang 
om det eksisterende miljø, og om de menneskeskabte objekter, de var omgivet 
af... og hvordan de kunne forbedres."  6

"Mike var en person, som besad en stille styrke, og som var kompromisløs med 
hensyn til kvaliteten af sit arbejde," tilføjede Tabberer. "Han var en meget blid 
natur, meget vidende, meget generøs og høflig. Han var en klassisk engelsk gent-
leman." Det er nogle karaktertræk, der selvfølgelig også er blevet brugt til at 
beskrive Jony.  
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Familien flytter nordpå
Inden Jony fyldte 12, flyttede familien til Stafford, som er en mellemstor by, der 
ligger mange hundrede kilometer nordpå i Englands West Midlands-område. Den 
kønne by Stafford, hvis gadebillede præges af fine historiske bygningsværker, 
ligger placeret mellem den større industriby Wolverhampton mod syd og Stoke-
on-Trent mod nord.  Lige uden for byen vogter den forrevne ruin af Stafford 
Castle som oprindeligt blev opført af de normanniske erobrere i det 11. århund-
rede, over byen.   

I begyndelsen af 1980'erne blev Jony meldt ind i Walton High School, en stor 
statsdrevet skole i udkanten af Stafford. Han gik sammen med andre lokale børn 
og havde de sædvanlige skolefag, og han så ud til at falde godt til i sin nye hjem-
by. Klassekammeraterne husker ham som en lidt buttet, mørkhåret og stilfærdig 
teenager. Han var populær, havde en stor vennekreds og deltog i mange fritidsak-
tiviteter uden for skolen. "Han var en meget målbevidst type – han passede ind 
med det samme," sagde den pensionerede lærer John Haddon, som underviste i 
tysk på skolen.  7

Selv om Walton havde et computerlokale fyldt med nogle af periodens tidlige 
computere (Acorn, BBC Micro og en af Clive Sinclairs berømte ZX Spectrums), 
følte Jony sig ikke på noget tidspunkt hjemme der, muligvis på grund af sin ord-
blindhed. Den tids computere skulle programmeres, tastanslag for tastanslag, på 
en kommandolinje med en blinkende tekstmarkør.  8

En lokal kirkelig organisation, Wildwood Christian Fellowship, som var et ikke-
sekterisk evangelisk trossamfund, der mødtes i et lokalt forsamlingshus, gjorde 
det muligt for Jony at afreagere musikalsk sammen med nogle andre musikere, 
han mødte i Wildwood. "Han var trommeslager i et band, der hed White Raven," 
fortalte Chris Kimberley, som gik på Walton High School samtidig. "De andre 
bandmedlemmer var meget ældre end ham... De spillede normalt blød rock rundt 
om i forskellige menighedshuse."   9

Tegning og design var endnu en kærkommen pause fra skolefagene, da Jony 
allerede på et tidligt tidspunkt viste, at han havde evner som en dygtig tegner og 
designtekniker. Hans forhold til faren var fortsat en kilde til inspiration. "Min far 
var en virkelig god håndværker," huskede Jony som voksen. "Han lavede møb-
ler, sølvtøj og havde en helt utrolig evne til at fremstille ting selv."  10

Til jul samme år gav Mike Ive sin søn en meget personlig gave: Ubegrænset ad-
gang til hans værksted. Her kunne Jony helt for sig selv og med sin fars opbak-
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ning lave alt, hvad han ville. "Hans julegave til mig var at bruge en dag af julefe-
rien på skolens værksted, hvor der ikke var andre, og hvor han kunne hjælpe mig 
med at lave et eller andet, jeg fandt på."  11

Den eneste betingelse var, at Jony skulle tegne det, de skulle lave, i hånden. "Jeg 
har altid haft en forståelse af skønheden i de ting, man laver i hånden," har Jony 
udtalt til forfatteren til biografien om Steve Jobs, Walter Isaacson. "Jeg lærte at 
indse, at det, der virkelig betød noget, var den omsorg, man lagde i det. Jeg 
foragter virkelig et produkt, man kan fornemme sjuskeriet i." 

Mike Ive tog også med Jony rundt og besøgte forskellige designbureauer og de-
signskoler i London. "På det tidspunkt fik jeg en erkendelse af, at det ville være 
interessant at bruge livet på at fremstille modeller i industriel målestok," sagde 
Jony senere.  Da han fyldte 13, vidste han, at han gerne ville "tegne og lave 12

ting," men var ikke nået frem til, hvad det præcist skulle være. Han overvejede at 
designe alt muligt – fra biler til produkter, fra møbler til smykker, og endda både. 

Mike Ives indflydelse på sin søns designmæssige udvikling kan selvsagt ikke 
måles, men den er helt tydelig. Han var en stor fortaler for empirisk undervisning 
(at lave og teste noget)  og for intuitivt design ("gå bare i gang med at lave det, 13

så kan du forfine det undervejs").  Når Mike Ive holdt præsentationer med lys14 -
billeder, beskrev han det at "tegne, skitsere, snakke og diskutere" som essentielt i 
den kreative proces og rådede til, at man løb nogle risici og accepterede det for-
hold, at designere muligvis ikke "ved alt." Han opfordrede designlærere til at 
styre indlæringsprocessen ved at fortælle "designhistorien". Han så det som no-
get helt centralt, at de unge udviklede en evne til at være udholdende og blive 
ved, "så der aldrig er et ledigt øjeblik." Det var alt sammen nogle elementer, der 
senere manifesterede sig i processen, hvor hans søn udviklede Apples iMac og 
iPhone. 

Jony kørte selv i skole hver dag og ankom til Walton i en lille Fiat 500, som han 
kaldte Mabel. I begyndelsen af 1980'erne var der mange post-punkere og Goth-
teenagere i Storbritannien, som gik i sort tøj, og Jony var ingen undtagelse. Hans 
lange sorte hår var sat i en mange centimeter høj hanekam og fik ham til at ligne 
Robert Smith fra det populære band The Cure – dog uden Smiths tydelige eyeli-
ner. Jonys hår stod så højt op, at det ville være blevet trykket fladt af taget i hans 
Fiat 500, så han åbnede soltaget. Lærerne kan godt huske den skrigorange Fiat 
komme kørende ind i skolegården med en sort hanekam stikkende ud af taget.  
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Dengang var biler – ligesom i dag – vigtige for Jony. Han og hans far satte en 
anden bil, en veteranbil af typen Austin-Healey Sprite (“frogeye"), i stand. Bilen 
havde kuglerunde forlygter, som ragede ud fra kølerhjelmen som et par vidtåbne 
øjne. Selve bilens udseende var usædvanligt og gav den lille topersoners sports-
vogn et imødekommende, menneskeligt udtryk, men designet var også spænden-
de, fordi bilen delvist havde et monocoque-karosseri, hvilket betyder, at bilens 
ydre skal var en integreret del af den bærende konstruktion. 

I skolen begyndte Jonys evner som designer at vise sig. En af hans skolekamme-
rater, Jeremy Dunn, som også senere læste design sammen med ham, husker et 
smart ur, som Jony havde fremstillet. Det var et matsort design med sorte visere 
og ingen tal, så det kunne monteres i en hvilken som helst retning. Selv om uret 
var lavet af træ, var dets sorte finish så fejlfri, at hans venner ikke kunne gætte, 
hvad det var lavet af.   15

Da muligheden for en universitetsuddannelse begyndte at vise sig, gik Jony i 
gang med at forberede sig på sine A-levels, som er den standardiserede ad-
gangseksamen til engelske universiteter. Hans hovedfag skulle være designtek-
nologi, som dengang var et kombineret toårigt kursus. I løbet af det første år 
udforskede de studerende forskellige materialers karakter og muligheder – næ-
sten alle materialer fra træ og metal til plastic og tekstiler. Tanken var at give de 
studerende mulighed for at udvikle idéer og lære nogle praktiske færdigheder før 
deres andet år på studiet, som var mere akademisk og koncentreret om et større 
projekt.  

"Det var meget praktisk orienteret," siger Craig Mounsey, en designer, som gik 
på kurset samtidigt med Jony. "Vi lærte både om den praktiske udførelse af ting 
og om selve designprocessen."  16

Jonys arbejde var exceptionelt og hans tegnefærdigheder fantastiske. Hans lærere 
husker, at de aldrig nogensinde før havde oplevet så høj en standard hos andre 
jævnaldrende studerende; selv om han kun var 17, var hans designs ofte klar til 
at blive sat i produktion. "Han var genial til det grafiske," sagde et medlem af 
lærerstaben, Dave Whiting, som i flere år underviste Jony i design og teknologi. 
"Han tegnede som regel sine designudkast på brunt papir med hvide og sorte 
penne, hvilket var en virkelig effektiv og ny måde at gøre den slags på. Han hav-
de en anderledes måde at præsentere idéer på. Hans idéer var nye, innovative og 
friske."  17

"Jony var bare så god," tilføjede Whiting, "vi lærte en masse af ham bare ved at 
kigge på hans arbejde." 
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Jony var ikke alene dygtig til selve håndværket, han var også exceptionelt god til 
at formidle sine idéer. "Han lavede ting, som andre mennesker ikke lavede," sag-
de Whiting. "Når du er designer, skal du kunne viderekommunikere dine idéer til 
folk, som ikke er designere; nogen, der måske finansierer dig eller skal sætte 
dine ting i produktion, og så skal du kunne gøre dem tændte på produktet og dets 
muligheder. Det kunne Jony." 

Hans lærere erkendte, hvor sofistikeret hans arbejde var, og nogle af Jonys teg-
ninger og billeder blev hængt op på rektors kontor. "De forestillede dele af kir-
ker, buer og detaljer i forfaldne kirker og ruiner, lavet som meget præcise bly-
antstegninger og akvareller," sagde Whiting. Da rektors kontor nogle år senere 
blev renoveret sidst i 1980'erne, forsvandt skitserne, men folk kunne stadig hu-
ske, hvor god han var. "Jeg har hørt Jony sige, at han ikke er god til at tegne," 
sagde Whiting i et interview, "men det passer ikke. 

"Jony kunne selv på et tidligt tidspunkt se betydningen af linjer og detaljer i for-
skellige produkter. Han designede for eksempel nogle mobiltelefoner, der var 
strømlinede og detaljerede ligesom moderne telefoner, allerede mens han stadig 
gik i skole." Jonys interesse for telefoner var ikke bare en ungdommelig fritids-
syssel. Han fortsatte med at designe nye telefoner i løbet af sine videregående 
studier (og selvfølgelig også hos Apple).  

Til sit andetårsprojekt valgte Jony at designe en overheadprojektor (OHP). De 
studerende på DT-linjen skulle komme med originale idéer, videreudvikle dem, 
lave tegninger og mockup-modeller til en præsentation og om muligt også bygge 
det egentlige produkt. Opgaven var mere end bare en teoretisk øvelse på papir: 
Det var en fuldstændig designproces, fra koncept til udførelse. 

Projektet krævede også markedsanalyser. Som Jony vidste, var OHP'er på den tid 
standardtilbehør på skoler og i virksomheder. De stod på enhver lærers bord og 
projicerede billeder af transparente dias over på vægge og whiteboards. De alle-
stedsnærværende maskiner var alle sammen store og klodsede, men da Jony 
havde analyseret OHP-markedet, konkluderede han, at der var en niche til en 
transportabel model.  

Han designede en let OHP-model, der kunne foldes sammen og opbevares i en 
matsort hård mappe med limegrønne samlinger. Den så meget moderne ud og 
var meget transportabel – og lignede slet ikke sine samtidige klodsede, nytteba-
serede desktop-OHP'er. Når man åbnede låget på mappen, så man en Fresnel-
linse med forstørrelsesglas og lys nedenunder. Ligesom med de traditionelle 
OHP'er fungerede også den her sådan, at transparente filmbilleder, der placere-
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des på skærmen, blev projiceret over på væggen ved hjælp af en række spejle og 
et forstørrende objektiv. 

Ralph Tabberer, som var en af Mike Ives lærerkollegaer, husker, hvor imponeret 
han blev, da han så den transportable OHP for første gang. "Dens hydraulik var 
så godt konstrueret, at den næsten foldede sig ud med et suk. Jeg kunne se Jonat-
hans spirende talent." 

Waltons lærere kunne lide Jonys projekt, og besluttede sig for at lade det og et 
par projekter fra andre studerende deltage i en landsdækkende konkurrence. Net-
op det år skulle prisen "Young Engineer of the Year Award", der var sponsoreret 
af British Design Council, uddeles af den internationalt berømte bygnings- og 
indretningsarkitekt Terence Conran. Til første runde skulle deltagerne indlevere 
grafik, tegninger og fotos. Herefter blev de mest interessante designs udvalgt til 
at gå videre til næste trin i konkurrencen. 

Jonys transportable OHP-projekt var blandt dem, der blev udvalgt til at deltage i 
anden runde. Før Jony sendte sin OHP videre til næste bedømmelsesrunde, skilte 
han den ad for at pudse og polere den. Men da han igen satte den sammen, kom 
han til at sætte linsen omvendt i. Det betød, at den omvendte Fresnel-linse i ste-
det for at projicere et tydeligt billede spredte lyset diffust i alle retninger og gjor-
de billedet umuligt at se. Maskinen var altså ubrugelig i den indleverede stand, 
så dommerne afviste Jonys design. Hans idé var dog stadig unik: Selv om han 
ikke vandt, varede det ikke længe, før en lignende transportabel OHP kom på 
markedet. 

Et sjældent sponsorat
Allerede da Jony var 16, begyndte hans talent at fange designmiljøets opmærk-
somhed.  

Philip J. Gray, som var administrerende direktør for Londons førende designfir-
ma, Roberts Weaver Group, fik øje på Jonys arbejde ved en lærerkonference.  

Mike Ive organiserede i kraft af sin stilling som 'Her Majesty's chief inspector’ 
på designområdet det, der senere blev til en årlig konference, som skulle prom-
overe design som en del af det landsdækkende skolepensum. Da Phil Gray an-
kom for at holde hovedtalen på konferencen, så han for første gang Jonys arbej-
de. 
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