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Klassiker som kronen på værket
LE KLINT fortsætter fejringen af 75-året, og efter to lanceringer af helt nye lampeserier i jubilæumsåret, er
det nu en elsket klassiker, som har stået overfor en nyfortolkning. Pendlen, Model 107, tegnet af Esben Klint,
som også udgør det grafiske element i brandets oprindelige bomærke tegnet af Kaare Klint, introduceres nu
som bordlampe som en gestus til en af lampevirksomhedens betydende designere.
Klassikeren, Model 107, er en af LE KLINTs allerførste designs og er faktisk ét år ældre end jubilaren selv.
Baseret på den 76 årige pendel har LE KLINT udviklet en ny bordlampe, Model 375, hvor 107 skærmen
figurerer som kronen på værket, smukt integreret på en træbase i lys eg med messingdetaljer. Det klassiske
udtryk og de håndværksmæssige detaljer indbyder til en iøjnefaldende placering i ethvert hjem, i bogreolen,
karnappen eller som funktionel skulptur på bordet i stuens ”hyggekrog”.
Model 375 laves i både en papir og plastudgave i to størrelser med en diameter på henholdsvis 22 og 33 cm.
Arkitekt Esben Klint, 1915 - 1969
Esben Klint fulgte som en anerkendt arkitekt i både sin far og farfars fodspor – arkitekterne Kaare Klint og
P.V. Jensen-Klint. Trods en alsidig uddannelse hos flere af samtidens førende arkitekter var Esben Klint i
udpræget grad faderens elev, hvilket især viser sig i hans kirkeinventar og i de møbler, han tegnede sammen
med Børge Mogensen. Men Esben Klint tegnede også en del lampeskærme for LE KLINT, hvoraf flere stadig
er i sortimentet bl.a. den ikoniske Model 107 fra 1942 samt Model 147 fra 1949.

Esben Klint tegnede Model 107 i 1942, og er en del af historien om hvorledes familien Klint syslede med
lampeorigamien i flere årtier inden broderen til Kaare Klint, den kreative iværksætter, Tage Klint, valgte at
gøre familiens husflid og folderi til virksomheden LE KLINT i 1943.
Bordlampe Model 375
Design: Esben Klint (skærm)
LE KLINT Design Team (fod)
Model
375 PLAST - small
375 PAPIR - small
375 PLAST - medium
375 PAPIR - medium

MÅL (CM)
H 25 · DIA 22
H 25 · DIA 22
H 38 · DIA 33
H 38 · DIA 33

VEJL. PRIS KR.
2.495,00
2.495,00
3.495,00
3.495,00
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Den kreative iværksætter, Tage Klint, etablerede LE KLINT i 1943, men historien om virksomheden startede allerede 40 år tidligere, da
Tage Klints far, arkitekt P.V. Jensen-Klint, foldede den første lampeskærm til en petroleumslampe, som han ligeledes havde designet
selv. Hele Klint-familien, inklusive sønnerne Tage og Kaare Klint, og en lang række gode venner syslede herefter med at forfine skærmen
igennem flere år, indtil Tage Klint valgte at gøre Klint-familiens husflid og folderi til en egentlig forretning. Han tilføjede også de oprindelige
Klint-skærme en afgørende detalje, nemlig den unikke gribekrave. Kaare Klint var en kendt og respekteret arkitekt og en dygtig
kunsthåndværker og designer og LE KLINT havde stor glæde af hans enorme talent. ”Frugtlygten” og ”Kiplampen”, som han skabte
omkring firmaets opstart, er stadig blandt LE KLINTs mest populære lamper. De foldede lampeskærme er virksomhedens design DNA og
det særegne håndværk varetages stadig af særligt uddannede medarbejdere også kaldet ”foldepiger”. I 1953 tog Jan Klint, søn af Tage
Klint, over. Han var som forretningsmand lysår forud for sin tid. For at sikre sine medarbejdere oprettede han den fond, der siden 1972
har drevet virksomheden LE KLINT. De Klintske lamper er blevet udviklet i samarbejde med arkitekter og designere gennem hele det 20.
århundrede og er løbende blevet justeret i takt med teknologiens fremskridt. Virksomheden har i dag en stor klassisk kollektion med
designs af blandt andre Kaare og Tage Klint, Poul Christiansen og Andreas Hansen, samt en moderne kollektion med designs af blandt
andre Markus Johansson, Christian Troels, Øivind Slaatto og Aurélien Barbry. LE KLINT sælger deres lamper i mere end 40 lande.
Besøg www.leklint.dk for yderligere information om virksomheden.

