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”Årets Beernhard” til DDE
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Erhvervs-Bladets årlige hæderspris
etflotstenrelief
i bornholmsk
granit afsløretog overrakt af
undervisningsministeren

- Dansk Data Elektroniker et eksempel på en dansk virksomhed, der
tør satse- gid vi havde 100 mere af
slagsen, sagde undervisningsminister Bertel Haarder, da han i foråret
overrakte Erhvervs-Bladets årige
hæderspris, »Årets Bernhards til
DDE's administrerende direktør
Claus Erik Christoffersen.
-DDE er gennem årene vokset til
enstor og sund virksomhed iedbbranchen målt med danske alen. Resultaterne er nået ved at udvikle og
markedsføre nogle edb-løsninger,
der teknologisk ligger helti front af,
hvad der iøvrigt tilbydes på verdensmarkedet. Det bemærkelsesværdige
er, at DDE kan blive ved med teknologisk at følge store internationale edbleverandører helt til dørs. Den fortsat=
te produktudvikling og tilpasning til
nye markedssegmenter, såvel på
hjemmemarkedet som på eksportmarkederne viser, at mani DDE har
sådanne evner, og det giver gode
odds for fremtiden til fordel for dansk
erhvervsliv - tak for kvalifikationerne,
sagde undervisningsminister Bertel
Haarder, da han på Erhvervs-Bladets

vegne overrakte »Årets Bernhard«.
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»Årets Bernhard« blev herefter af-

sløret - et stenreliet aen Sankt Bernhards-hund, der bryder gennem forsiden på Erhvervs-Bladet.
-Et billede på en virksomhed, der

går direkte efter målet, som Dansk
Data Elektronik, sagde skaberen af
værket, billed- og stenhugger Steen
Jensen.

Det flotte stenrelief pryder nure-

ceptioneni DDE's hovedkvarter i Her-

lev,

Undervisningsminister
Berte! Haarder og
Erhvervs-Bladets chefredaktør Bertel
Bemhard
ved prisuddelingen

Undervisningsministeren

afslører "Årets Bernhard' for

direktør Claus Erik Christoffersen

DDE's medarbejdere og gæster
var samlet i firmaets store kantinei
Herlev til den festlige prisoverrækkelse, hvor DDE's bestyrelsesformand
Erik Christoffersen bød velkommen,
og chefredaktør Bertel Berhard begrundede tildelingen af årets pris med
udvist initiativ og dygtighed.
-Viharvist, atdeter muligt at lave
højteknologi i Danmark, og vi har vitterlig kæmpet mod hårde odds. Først
kæmpede vi for at lave højteknologi,
så kæmpedevi for at blive anerkendt
-og så måtte vi kæmpe for at tjene
penge- for sietikke at tale om, at vi
har måttet kæmpe mod janteloven.
De pæne ord idag varmer, og vi håber, vikan inspirere andre virksomheder, sagde direktør Claus Erik Christoffersen bl.a. isin takketale.
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Sten- og billedhugger Steen Jensen,
undervisnings mini
ster Bertel Haarder,
DDE's bestyrelses"
formand Erik CI
stoffersen og Erhvervs-Bladets chefredaktør Bertel Bernhard

Adm.dir. Claus Erik
Christoffersen, DDE,
takker
for ErhvervsBladets hæderspris
nm

