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En klassiker som är kronan på verket
LE KLINT fortsätter att fira sina 75 år och efter två lanseringar av helt nya lampserier under jubileumsåret,
är det nu en älskad klassiker, som har stått för en nytolkning. Pendlen, Modell 107, som också utgör det
grafiska elementet i varumärkets ursprungliga varumärkessymbol, tecknad av Kaare Klint, introduceras nu
som bordslampa som en gest till en av lampverksamhetens viktigaste designare.
Klassikern, Modell 107, är en av LE KLINTs första designer och är faktiskt ett år äldre än jubileraren själv.
Baserat på den 76-årige pendeln, har LE KLINT utvecklat en ny bordslampa, Modell 375, där 107 skärmen
fungerar som kronan på verket, vackert integrerad på en träbas i ljus ek med mässingsdetaljer. Det klassiska
uttrycket och de hantverksmässiga detaljerna inbjuder till en iögonfallande placering i varje hem, i
bokhyllan, i burspråket eller som en funktionell skulptur på bordet i vardagsrummets ”myshörna”.
Modell 375 tillverkas i både en pappers- och plastutgåva i två storlekar med en diameter på respektive 22
och 33 cm.
Arkitekt Esben Klint, 1915 - 1969
Esben Klint följde som erkänd arkitekt både sin fars och farfars fotspår – arkitekterna Kaare Klint och P.V.
Jensen-Klint. Trots en bred utbildning hos flera av samtidens ledande arkitekter var Esben Klint i stor grad
faderns elev, vilket i synnerhet visar sig i hans kyrkliga inventarier och i de möbler, han tecknade
tillsammans med Børge Mogensen. Men Esben Klint tecknade också en del lampskärmar för LE KLINT, varav
flera fortfarande finns i sortimentet bl.a. den ikoniska Modellen 107 från 1942, samt Modell 147 från 1949.

Att Esben Klint redan tecknade Modell 107 under 1942, är en del av historien om hur familjen Klint sysslade
med lamporigami under flera årtionden innan brodern till Kaare Klint, den kreativa entreprenören, Tage
Klint, valde att göra familjens hemslöjd och vikning till verksamheten LE KLINT 1943.
Bordslampa Modell 375
Design: Esben Klint (skärm)
LE KLINT Design Team (fot)
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 SEK
3.695,00
3.695,00
4.995,00
4.995,00
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Den kreativa entreprenören, Tage Klint, etablerade LE KLINT 1943, men historien om verksamheten startade redan 40 år tidigare, då
Tage Klints far, arkitekt P.V. Jensen-Klint, vek den första lampskärmen till en oljelampa, som han även hade designat själv. Hela Klintfamiljen, inklusive sönerna Tage och Kaare Klint, och en lång rad goda vänner arbetade hädanefter med att förfina skärmen under flera
år, fram tills Tage Klint valde att göra Klint-familjens hemslöjd och vikning till ett riktigt företag. Han lade även till en avgörande detalj på
de ursprungliga Klint-skärmarna, nämligen den unika gripkragen. Kaare Klint var en känd och respekterad arkitekt och en duktig
konsthantverkare och designer och LE KLINT hade stor glädje av hans enorma talang. ”Frugtlygten” och ”Kiplampen”, som han
skapade vid företagets uppstart, är fortfarande bland LE KLINTs mest populära lampor. De vikta lampskärmarna är verksamhetens
design-DNA och det säregna hantverket utförs fortfarande av särskilt utbildade medarbetare även kallade ”foldepiger”. Under 1953 tog
Jan Klint, son till Tage Klint, över. Han var som affärsman flera ljusår före sin tid. För att försäkra sina medarbetare upprättade han
fonden, som sedan 1972 har drivit verksamheten LE KLINT. De Klintske lamporna har utvecklats i samarbete med arkitekter och
designer under hela 1900-talet och justeras löpande med den teknologiska utvecklingen. Verksamheten har i dag en stor klassisk
kollektion med designers, bland andra Kaare och Tage Klint, Poul Christiansen och Andreas Hansen, samt en mer modern kollektion
med designers som bland andra Markus Johansson, Christian Troels, Øivind Slaatto och Aurélien Barbry. LE KLINT säljer sina lampor i
fler än 40 länder.
Besök www.leklint.dk för mer information om verksamheten.

