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Dette er historien om Luxolampen. En liten, karismatisk karakter som fra et hjørne i Norge 
vokste seg stor og ble en stjerne med internasjonal ikonstatus.

Om hvordan Jac Jacobsen fra en kjeller i Oslo tegnet og utviklet en lampe, som med sin enkle 
og funksjonelle design satte en standard over hele verden, og som i dag blir regnet som en av 
de viktigste foregangsmodellene for moderne lys.
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Widar Halén (Nasjonalmuseet), Martin Egge Lundell (KHiO), Kjetil Fallan (UiO), Gunnar 
H. Gundersen (OsloMet) og Erling Dokk Holm (Markedshøyskolen) om sitt nære forhold til 
Luxolampen, og plasserer den inn i en internasjonal designhistorisk kontekst.

Ellen Lorenzen er grafisk designer, fotograf  og tidligere frilansjournalist. Hun er også 
barnebarn av Jac Jacobsen, og er vokst opp med Luxolampen som ekstramedlem i familien.
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This is the story about the Luxo Lamp. A small and charismatic character that grew up to 
becoming an international star with iconic status. It´s a story about how entrepreneur Jac 
Jacobsen sketched and created an ingenious lamp from a basement in Oslo, set a new global 
standard with its simple and functional design, and is today regarded as one of the most 
important designs in modern lighting. 

With their personal engagement and professional input, Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta), 
Widar Halén (National Museum), Martin Egge Lundell (KHIO), Kjetil 
Fallan (UiO), Gunnar H. Gundersen (OsloMet) and Erling Dokk Holm 
(Markedshøyskolen), share their close relationship with the Luxo 
Lamp, placing it in an international design history context.

Ellen Lorenzen is a graphic designer, photographer and freelance 
journalist. She also happens to be the granddaughter of Jac Jacobsen 
and grew up with the Luxo Lamp as an extended part of her family.
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I barndomshjemmet mitt lå det Luxolamper 
overalt. I alle rom og i alle kroker. På loft og i 
kjeller. Hele lamper, deler av lamper, ødelagte 
lamper, løse ledninger. Luxo-klistremerker, 
skruer og skjermer som på et eller annet vis 
tilhørte en annen lampedel, men som man 
ikke visste hvor var. Lampedelene hadde som 
oftest en søster eller bror et annet sted i huset, 
og mange halvfriske lamper bar preg av å være 
en sammenskjøtet Luxolampe-hybrid fra ulike 
tidsepoker. 

Lampen var morfar Jacs prosjekt, men vi følte 
det var like mye vårt. Den var ikke bare fysisk til 
stede overalt, den var som en del av familien og 
en selvskreven gjest i alle familiesammenhen-
ger. For ikke å si hovedgjesten. Når morfar Jac 
og mormor Ella kom på besøk, hadde han alltid 
med seg en siste utgave som han ønsket å få 

demonstrert. Morfar tok mye plass, og familien 
satt titt og ofte og hørte på hans monologer om 
hvordan han endelig hadde knekt koden som 
førte til ytterligere perfeksjon. Den siste skruen, 
eller fjæren, var uten unntak en genistrek 
som ville bidra til å gjøre lampen 100 prosent 
perfekt. Lykken var til å ta og føle på hver gang. 
En ny farge, en ny vinkel på lampehodet, en 
forbedret elastisitet, en mer elegant sving. Ny 
på- og av-knott? Plast eller metall? Eller skulle 
bryteren heller ha en skrufunksjon? 

Det var kjedelig for et barn å høre på, men det 
var likevel noe fascinerende over denne tradi-
sjonen som alltid ventet oss når morfar kom 
innom. Aldri et besøk uten en lampe i hånden. 
Og om vi dro til dem, bar det rett ned i kjelleren 
på hjemmeverkstedet hans for å se på det nye, 
geniale fremskrittet. Vi fulgte interessert med og 

FRA PLAGSOM «GJEST» I FAMILIEN, 
TIL INTERNASJONAL STORKAR

- av Ellen Lorenzen, Jacs barnebarn

sa forsiktig hva vi syntes. Vanligvis var vi nok 
enige med ham om at dette var en gigantisk 
milepæl. Jacs engasjement smittet, og vi følte at 
vi var sentrale i å utvikle lampen steg for steg. 
Når jeg ser på alle de ulike variantene i dag, 
føler jeg en nærhet til dem som om jeg skulle ha 
laget dem selv. 

I en periode ble jeg veldig lei. Så lei at jeg ikke 
merket at den i økende grad dukket opp overalt 
hos venninner, på skolen og de fleste stedene 
vi ferdes. Ikke syntes jeg den var så fin, heller. 
Første gang jeg ble stolt var da den dukket opp 
i amerikanske storfilmer som E.T., og fikk ho-
vedrollen i Disney-filmen Luxo.Jr. Men det var 
ikke før nordisk design fikk sin renessanse på 
tidlig 2000-tallet at jeg forsto hva morfar og alle 
rundt bordet i familieselskapene hadde fått til. 
Det utviklet seg en sport i å spotte Luxolamper 
i internasjonale filmer og serier, og i den senere 

tiden dukker den såpass ofte opp, spesielt i 
nordiske serier, at den ikke er til å unngå. Det 
er tydelig hvordan Luxolampen blir brukt som 
et symbol og et visuelt grep for å visualisere det 
mørke og kjølige nordiske universet. At Luxo 
her har fått en så sentral plass, er et direkte svar 
på hvordan lampens nordiske tilhørighet er 
etablert i folks bevissthet verden over. 

Men til tross for nordiske konnotasjoner, er 
lampen først og fremst norsk. Det finnes knapt 
en nordmann over 40 år som ikke har vært i 
kontakt med en Luxolampe i oppveksten. 
Mange føler nok at den på en vag måte tilhører 
oss, som noe ujålete og autentisk. Likevel er det 
få som har et forhold til lampens historie. Med 
mitt nye blikk på lampen er det på tide å gjøre 
noe med det, og fortelle historien om det litt 
plagsomme familiemedlemmet som vokste seg 
stor og ble et designikon. 
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In my childhood home, there were Luxo Lamps 
everywhere. In every room and every nook 
and cranny. In the attic and in the basement. 
Complete lamps, broken lamps, loose wires. 
Luxo stickers, screws and lamp shades belon-
ging to another part of a lamp that was nowhere 
to be found. The parts had brothers and sisters 
somewhere in our house and many of them be-
came Luxo hybrids from all sorts of eras. 

The lamp was my grandfather Jac’s project, but 
we felt it belonged to us, too. Not only was it 
physically present everywhere, it felt like a part 
of the family and was an obvious guest at all 
gatherings and occasions. In fact, it was proba-
bly the guest of honour. When my grandparents 
Jack and Elle visited, my grandfather would 
always bring his latest edition that he wanted 
to show off and demonstrate. My grandfather 
was larger than life and our family would sit and 

listen to his monologues on how he had finally 
managed to perfect the lamp even further. The 
final screw or spring would obviously be a stroke 
of genius and make the lamp 100 percent per-
fect. He would brim with excitement whenever 
he described a new paint colour, a new angel 
on the lamp-head, improved elasticity, a more 
elegant turning feature, or whether the switch 
should be made in plastic or metal.

This was somewhat boring for me as a child, but 
there was still something intriguing about the 
what was in store for us whenever our grandpa-
rents popped by. He would never visit without 
a lamp in his hands, and when we went to their 
house, we would go down to his basement whe-
re his workshop was to check out his latest im-
provements. We would pay careful attention and 
cautiously offer our opinion. Normally, we would 
agree with him that this was a huge mile  stone. 

FROM A BOTHERSOME «FAMILY GUEST» 
TO INTERNATIONAL HOTSHOT

- by Ellen Lorenzen, Jac’s granddaughter

Jac’s enthusiasm rubbed off on us and I felt like 
I was crucial in the development of the lamp. 
When I look back on all the models and variants 
today, I feel a closeness to them as if I had desig-
ned them myself. 

For a while, I got tired of it. So tired, in fact, 
that I didn’t notice that it began to pop up every-
where; at my friends’, at school, and most places 
we’d go. I also didn’t think it was very attractive. 
The first time I felt proud of it was when it featu-
red in American hit movies like E.T. and when it 
was the protagonist of the Disney film Luxo. Jr. 
But it wasn’t until Nordic design’s renaissance 
in the early noughties that I fully grasped what 
my grandfather, and everyone around our fami-
ly table, had achieved. I started to deliberately 
look for Luxo Lamps in international movies and 
TV shows, and it has showed up so often in re-
cent years, especially in Nordic TV shows, that 

it’s impossible to miss. It was evident that Luxo 
Lamps were used as a symbol and visual trick to 
confer the dark and cool Nordic atmosphere. 
The Luxo Lamp’s poignant position is a direct 
response to how the Nordic feel of the lamp 
has been established in people’s consciousness 
all over the world.

Despite its Nordic connotations, the lamp is 
first and foremost Norwegian. There are hardly 
any Norwegians over 40 who were not exposed 
to a Luxo Lamp growing up. I think many people 
have the vague feeling that it belongs to them, 
as something unpretentious and authentic. Still, 
very few people have an understanding of the 
lamp’s history, and it is my intention to do so-
mething about that by casting a new light on 
it. This is the story of the slightly bothersome 
family member that grew up to become a design 
icon. 
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Det finnes vel ikke en eneste person på min 
alder i Norge som ikke har et forhold til en 
Luxolampe. Om det er en L-1 (Luxolampe-1, 
den originale modellen) eller L-2, har vi alle - 
uavhengig av status, utdanning eller stilling, 
bevisst eller ubevisst - et indre bilde eller et 
minne som er knyttet til Luxo. Mange millioner 
mennesker i resten av verden har det på samme 
måte. Den lette berøringen som fører lyskilden 
dit den trengs. De synlige strekkfjærene som ba-
lanserer skjermen, og skrufestene som holder 
den på plass, er alle deler av slike minner. 
Dette er en lampe som man må ta på for at 
den skal yte sitt beste. Den intime forbindelsen 
mellom bruker og gjenstand er avgjørende for 
det intuitive eierskapet som oppstår ved første 
berøring av lampen. Heri tror jeg også hemme-
ligheten til den formidable suksessen til Luxo 
ligger. Estetikk, pris eller funksjon kan ikke alene 
fremme vårt forhold til et objekt. Jeg tror det er 
den fysiske relasjonen mellom oss mennesker og 
selve objektet som er suksessformelen.

Mitt første møte med L-1 var i 1968. Da flyttet 
familien inn i et ferdighus med panorama-

vinduer fra stua og ut mot Vorrebukta, en 
sidearm av Karmsundet. Det seks kvadratmeter 
store gutterommet mitt hadde en dør, en seng, et 
skap, og en stol dyttet under et lite arbeidsbord 
foran et vindu med utsikt til samme bukt. På 
arbeidsbordet var det festet en hvit Luxolampe 
med skrutvinge til bordplaten. Den nederste, 
sylindriske delen av lampearmen passet perfekt 
til røret som stakk opp fra bordplaten. Lyset 
fra lampen nådde både hodedelen av senga 
og arbeidsbordet. Jeg trengte bare å dreie den 
180 grader hver gang jeg skiftet fra sittende til 
liggende stilling i rommet. De to andre barne-
rommene i huset var noe større enn mitt, men 
de hadde bare utsikt inn i hasselnøttskogen bak 
huset. De var også utstyrt med L-1-lamper som 
kunne dreies mellom seng og arbeidsbord. Min 
yngre brors rom var det største, så han fikk også 
plass til et lite akvarium som vanligvis ble fylt 
opp med rumpetroll om våren.

I 1972 skulle vi flytte til England i et par år. Vi 
barna måtte forlate rommene våre og ta med oss 
kun det som var absolutt nødvendig. Nye skoler 
og et nytt språk ventet på oss på andre siden av 

«UNDER LUXOLAMPEN FALT VALGET: 
JEG VILLE BLI ARKITEKT!»

 - av Kjetil Trædal Thorsen, arkitekt, professor og grunnlegger av Snøhetta

Nordsjøen. Som avskjed ville min bror ta denne 
vårens rumpetroll i nærmere øyesyn. Han 
løftet Luxolampen forsiktig ut av bordfoten og 
senket den ned i akvariet. Med et høylytt smell 
gikk både rumpetroll, sikring og lampe over i 
evigheten. På tross av alle dens fortreffeligheter, 
hadde vi fått stadfestet at lampen ikke kunne 
brukes under vann. Men den kunne brukes 
på laboratoriene til min nye skole, Charters 
Secondary Modern School. Der fikk jeg igjen 
stifte bekjentskap med mange av disse lampene. 
De lyste opp eksperimentene vi utførte på kje-
milaboratoriet. Hvert bord hadde sin lampe. I 
løpet av disse to årene falt yrkesvalget mitt på 
plass. Jeg ville bli arkitekt.

Tilbake i Norge og på Karmøy skulle gutterom-
met tilpasses syttitallets estetikk og lynne. Det 
kom dype lillafarger i storblomstrete mønster 
på veggene, mørkeblå himling, stereoanlegg 
som spilte Deep Purple og en flunkende ny 
rødoransje Luxolampe, type F-2, ble plassert på 
samme sted som sin forgjenger. Armen og be-
vegeligheten var kjent, men skjermen så ut som 
italiensk bildesign fra samme periode. 

Denne lampen fulgte meg gjennom tegneopp-
gavene som skulle gi meg plass ved en arkitekt-
utdanning et eller annet sted i verden. Det var 
ikke «jeg lyser» sin feil at jeg ikke kom inn på 
noen av de universitetene jeg søkte på. Så det 
ble et åpent studium på universitetet i Graz i 
Østerrike. Over kjøkkenbenken på tegnesal 
AZ-3 var det selvfølgelig montert en L-1-lampe 
på veggen. Og i lyset av denne lærte jeg å lage 
tyrkisk kaffe.

Disse historiene som forteller om en lampe som 
ledsager gjennom forskjellige faser i livet, er 
ment å illustrere betydningen av dette objektet. 
Ikke uten grunn blir den kalt «arkitektlampen». 
Siden 1937 og frem til i dag, fra den gang Jacob 
Jacobsen startet produksjonen av de første Luxo-
lampene, har disse kastet lys på utallige prosjek-
ter på tegnebord rundt om i verden. Dens tilste-
deværelse har påvirket emosjonelle og praktiske 
sider ved disse prosjektene. Den har bevist at 
godt design har en betydning langt ut over seg 
selv. Som en pioner innen industridesign, savner 
den en etterfølger. Men Luxolampen består, fra 
glødetråd til LED, fra tegnebord til dataskjerm.
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There is hardly anyone of my age in Norway 
who isn’t aware of the Luxo Lamp. Whether it’s 
the L-1 (Luxo Lamp 1, the original model) or the 
L-2, we all – regardless of status, education or 
profession – have an image in our minds of, or 
a memory connected to, the Luxo – I shine, in 
Latin. And the same goes for millions of peo-
ple all over the world. We have memories of 
the light touch that brings the beam exactly 
where you want it, and the visible springs that 
bring the lamp-head into balance. This is a lamp 
that needs to be touched for it to perform at 
its best. The intimate connection between user 
and object is crucial for the intuitive ownership 
that occurs when touching it. And this is where 
I believe the secret of the Luxo Lamp’s formida-
ble success lies. Neither aesthetics, price nor 
functionality are sufficient to make a connection 
to an object. I believe the physical relationship 
between people and the object is the recipe for 
success. 

I first encountered the L-1 in 1968. My family 
had just moved into a house with panoramic 
windows in the living room, facing the Karmsund 

strait next to Vorrebukta. My six square meter 
bedroom had a door, a bed and a closet, and 
a chair placed under a little desk in front of a 
window with a view of the strait. Attached to 
the desk was a Luxo Lamp. The lower and cy-
lindric part of the arm fit perfectly into the pipe 
attached to the desktop. The light of the lamp 
would reach both the headboard of the bed and 
my desk. All I had to do was turn it 180 degre-
es every time I moved from sitting at my desk 
to lying on my bed. The two other children’s 
rooms in the house were bigger than mine, but 
their view was into the hazelnut forest behind 
the house. They also had L-1 lamps whose light 
could be alternated between the desk and the 
bed. My younger brother’s room was the big-
gest, so he could fit in a small fish tank that he 
filled up with tadpoles every spring. 

In 1972 we moved to England for a couple of 
years. Us kids had to move out of our rooms 
and could only bring the most essential items. 
New schools and a new language were waiting 
for us on the other side of the North Sea. To 
say good-bye, my brother wanted to inspect 

«UNDER THE LIGHT OF THE LUXO LAMP, 
A DECISION WAS MADE. 
I WANTED TO BECOME AN ARCHITECT!»
 - by Kjetil Trædal Thorsen, Architect, Professor and founder of Snøhetta

the tadpoles one last time, and he lowered the 
Luxo Lamp carefully into the fish tank. With a 
loud bang, tadpoles, fuses and the lamp came 
to a shocking end. Despite all its advantages, 
the lamp could not be used under water, as we 
had just discovered.  But it could be used in the 
labs of my new school, Charters Secondary Mo-
dern School. Again, I got to know many of these 
lamps. They lit up our experiments in the che-
mical lab; every table had its own lamp. During 
these two years, I decided what I wanted to do 
with my life. I wanted to become an architect. 

When we returned to Karmøy in Norway, it was 
time to upgrade my room to the style and zeit-
geist of the 70s. In came big, flowery wallpapers 
in deep purple, and dark blue ceilings. And the-
re was Deep Purple coming off the stereo, too. 
A brand-new Luxo Lamp (the F-2) in red and 
amber was placed where its predecessor had 
been. The arm and mobility were familiar, but 
the lamp-head looked like an Italian car from 
the same era.

The lamp became my companion while I made 

the drawings that would land me a place at an 
Architect School somewhere in the world. It 
wasn’t the fault of ‘I shine’ that I was not accep-
ted at any of the universities I applied to. So 
I ended up at an open university in Graz in 
Austria. Over the kitchen worktop in Drawing 
Room AZ-3, there was, of course, an L-1 lamp 
mounted on the wall. And from the light it cast, 
I learnt how to make a proper Turkish coffee.

These are the stories of a lamp that guided me 
through various phases of my life, and they are 
meant to paint a picture of the importance of 
the object. It is aptly called the ‘architect lamp’, 
and for good reason. Since 1937, from the time 
when Jac Jacobsen started manufacturing the 
first Luxo Lamps, they have shone on countless 
projects on drawing tables around the world. Its 
presence has influenced emotional and practi-
cal aspects of these projects. It has proved that 
good design has a value beyond itself. 

As a pioneer within industrial design, it lacks a 
successor. But the Luxo Lamp remains, having 
gone from filament to LED, and from drawing 
tables to computer screens. 



22 L-1 fra 1969, med en rettlinjet skjerm.
L-1 from 1969 with a straight line lamp-head. L-1 from 1969 with a straight line lamp-head. 
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Det som er spesielt interessant med Luxo-
lampen er at dette er et produkt som kommer 
inn fra sidelinjen, og gjør suksess verden over 
uten å være en representant for det norske de-
signmiljøet. Luxolampen har figurert som en 
grå eminense, hvis kredibilitet har falt mellom 
mange stoler, og har først den senere tid blitt 
ansett som en klassiker av de store. Jac. Jacobsen 
og produktkategorien var ikke en del av det 
etablerte brukskunstmiljøet og var derfor ikke 
på radaren eller en del av diskursen. Bruks-
kunstmiljøet som påtok seg oppgaven med å 
reformere norsk design, hadde en veldig snever 
forståelse av hva design var. De rettet fokus mot 
områder de arbeidet i, og følte seg komfor-
table med, som omhandlet en viss type form-
design med spesielt fokus på møbeldesign. Alt 
utenfor ble rett og slett ikke ansett som inter-
essant. Ettersom det også var kunsthistorikere 
som skrev designhistorien, med den samme 
oppfatningen av design som bruksgjenstan-
der med kunstnerisk merverdi, var det ingen 
i fagmiljøet på den tiden som løftet blikket for 

å se hva som ble produsert utenfor den kunst-
industrielle sfære. Med en gang du beveger 
deg utenfor dette begrensede feltet, finner du 
enormt mange spennende industridesignobjek-
ter som har vært fraværende i store deler av den 
designhistoriske diskursen. At norsk designhis-
torie fra mellomkrigstiden utelukkende har blitt 
fremstilt som et funksjonalistisk gjennombrudd 
med innslag av art deco, er et resultat av trang-
synthet fra dem med definisjonsmakt, snarere 
enn hva som var den reelle situasjonen. Design 
med opphav i andre industrier har vært vel så 
interessant, de fikk bare ikke fokuset rettet mot 
seg da historien skulle skrives. Her kan nevnes 
bakelitt-telefonen, gullfisktrikken, Rottefella ski-
binding og emballasje og kjøkkenredskaper fra 
Nordisk Aluminiumsindustri, som ble utdefinert 
fordi bidragene kom fra andre industrier som 
tele-, bil- og togindustrien, og ble formgitt av 
teknikere og ingeniører snarere enn kunstnere 
og kunsthåndverkere. 

Det var først på 1950-tallet at industridesign 

«DEN KOM INN FRA SIDELINJEN» 

I samtale med Kjetil Fallan: Professor i designhistorie ved Institutt for 
filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO
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etablerte seg som et eget fagfelt i Norge og Skan-
dinavia, med profesjonelt skolerte designere 
som arbeidet med design utenfor den typiske 
møbel- og husgeråd-sfæren. Bildet ser derfor 
helt annerledes ut i dag, hvor det profesjonelle 
designmiljøet har et bredere nedslagsfelt. Det 
har åpnet seg et rom for å hente frem sentrale 
aktører fra andre industrier, også fra tiden før 
profesjonen som sådan var etablert i Norge. 
Med nytt blikk, og skjerpede linser, har derfor 
tidligere ukjente objekter fått en sentral posisjon 
og defineres nå som klassikere med ikonstatus. 

FRA ARBEIDSHEST TIL IKON
Et annet element som er interessant med 
Luxo-historien, er hvor tilstedeværende lampen 
har vært, men samtidig så anonym. Den var og 
er overalt, men du legger ikke merke til den. 
Og sånn har det vært i snart 100 år. Da skan-
dinavisk design ble løftet frem på 1950-tallet, 
ble lampen ikke anerkjent fordi den allerede 
var godt etablert som «arkitektlampen» som 

alle ar  k itekter og designere hadde på kontoret 
sitt, og ble derfor først og fremst ansett som 
et praktisk redskap. Dette til tross for at den 
oppfylte alle funksjonalistiske ideer som på den 
tiden representerte god design. Luxolampen 
fikk rollen som en stille traver, en arbeidshest 
som levde et anonymt liv og som gjorde en god 
jobb. Luxolampen har dermed fungert som 
et godt arbeidsredskap som var med på å lage 
designet, snarere enn å være designet.

Da lampen først fikk status som et ikon, hadde 
den allerede vært på markedet i 50 - 60 år, noe 
som også gjør dette til et bemerkelsesverdig 
kulturelt fenomen. I den sammenheng er det 
interessant å se på hvilke mekanismer som gjør 
at noen objekter får ikonstatus - og andre ikke - 
ettersom det finnes mange måter å være ikonisk 
på. Visse objekter blir ikoniske allerede ved til-
blivelsen og blir hyllet som ikon i kraft av enten 
opphavsmannens status, eller for at objektet er 
nyskapende og unikt. Mens andre blir ikoniske 

i kraft av å være overalt over lang tid, og er et 
etterspurt produkt som folk tar for gitt uten at 
det reflekteres videre over. 

Og det er nettopp her Luxolampen faller inn. 
At den har overlevd og overgått det meste av 
andre norske designprodukter, på tross av at 
den i sin samtid ikke ble anerkjent som design-
produkt på grunn av sitt ingeniøropphav. Samt 
at den aldri ble utpekt som sensasjonell i sin 
samtid. Den har fått ikonstatus og blitt kreditert 
for lang og tro tjeneste, noe som er blitt ytterst 
få av datidens norske industridesignprodukter 
til ære. Få slike produkter har vært på markedet 
lenge nok til å oppleve å bli hyllet av den nye ge-
nerasjon designere, som hadde større horisont 
og bredere fokus enn sine forgjengere. 

OFFENTLIGHETENS OPTIKK
Kjernen i problemstillingen om hvilke design-
objekter som har blitt viet oppmerksomhet 
gjennom historien, hviler i stor grad på hvilken 

optikk man bruker når man skal danne seg et 
overblikk over designhistorien. Utvelgelsen 
er naturligvis et resultat av de ulike aktørers 
prestasjon innenfor designindustrien, men i 
enda større grad beror denne grovsorteringen 
på hvordan de blir definert av offentligheten. 
Dette er heldigvis en mobil materie, og vi ser 
en tydelig positiv dreining mot at man nå åpner 
opp og evner å se utover sin egen, lukkede sfære.
 
Historien om Luxolampen kan derfor være med 
på å belyse denne viktige problemstillingen, som 
har betydning langt utover selve lampen. En 
suksesshistorie om et designikon fra skyggenes 
dal vil nettopp kunne beskrive situasjonen om 
hvordan Norge har vært best på andre arenaer 
enn det som sto i fokus da historien ble skrevet. 
Arenaer som tidligere ikke har gitt like mye 
status, men som er vel så viktige, og som i dag 
opplever en renessanse med anerkjennelse fra 
både fagmiljøer og publikum verden over. 
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What is particularly interesting with the Luxo 
Lamp is that it is a product that seemed to 
come out of nowhere, became hugely success-
ful all over the world, and all without represen-
ting Norwegian design at all. The Luxo Lamp has 
operated as an éminence grise whose credibi-
lity fell between many a chair, and which has 
only recently been regarded as a classic by the 
people who matter. Jac Jacobsen and his pro-
ducts were not part of the established applied 
arts scene; they went under the radar and were 
not part of the discourse. The task of reforming 
Norwegian design landed within the applied 
arts, in which a very narrow definition of design 
was used. They focused on their own work and 
in particular furniture design; anything else was 
written off as uninteresting. Since art historians 
wrote the history of design, and defined design 
as practical objects with the added value of de-
corative and artistic features, none of the pro-
fessionals at the time were interested in looking 

at what went on outside decorative arts.

However, beyond this limited area, there are 
a plethora of exciting industrial design objects 
which were absent from a large part of the 
discourse in design history. Norwegian design 
history from the interwar period has exclusi-
vely been portrayed as functionalist with some 
elements from Art Deco; this comes from the 
myopia of those with the defining power, rather 
than being any reflection of reality. Design deri-
ved from other industries was just as interesting, 
but it was overlooked when the history was writ-
ten. The Bakelite Telephone, the Goldfish Trams 
in Oslo, the Rottefella ski binding, packaging 
and kitchen utensils from Nordisk Aluminiums-
industri; all remained unrecognised because 
they represented outside industries such as te-
lecom, cars and trains, and were designed by te-
chnicians and engineers, rather than designers 
and fine arts crafters.

IT CAME OUT OF NOWHERE

A conversation with Kjetil Fallan: Professor of Design History: Department of Philosophy, Clas-
sics, History of Art and Ideas, University of Oslo

Fra Luxo-fabrikken i San Diego, Califonia - 60 tallet
From the Luxo factory in San Diego, California, during the 1960sFrom the Luxo factory in San Diego, California, during the 1960s
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Only in the 1950s did industrial design become a 
field of its own in Norway and Scandinavia, with 
professionally educated designers working out-
side of the spheres of furniture and household 
goods. The picture looks very different today, as 
professional designers now work within a broa-
der spectrum. This development paved the way 
for attracting key actors from other industries, 
also from before this profession’s establishment 
in Norway. With a new perspective, previously 
unknown objects have now become important, 
and defined as classics with iconic status. 

FROM WORKHORSE TO ICON
Another interesting aspect of the history of the 
Luxo is how present it has been while remaining 
completely anonymous. It was – and is – every-
where, yet you will never notice it. And this has 
been the case for almost 100 years. When Sca-
ndinavian design was elevated in the 1950s, the 
lamp was not recognised because it was already 

established as the «architect lamp» that every 
architect and designer would have in their office 
and was mostly regarded as a practical tool. This 
is despite meeting all the functionalistic require-
ments to be regarded as good design. The Luxo 
Lamp was given the role of the silent workhorse 
that lived an anonymous life and did a good job. 
It was perceived as a decent work tool that was 
part of creating a design, rather than being a 
design itself.

The first lamp had already been on the market 
for 50 – 60 years before achieving iconic status, 
making for a peculiar cultural phenomenon. It is 
interesting to examine which mechanisms make 
some objects into icons and others not, since 
there are many ways of being iconic. Certain 
objects are iconic from birth and are hailed as 
icons either because of the status of their in-
ventor or because the object is innovative and 
unique. Others become iconic because they 

are ubiquitous for a long period of time and are 
in constant demand, without anyone reflecting 
further on the design. 

And the latter applies to the Luxo Lamp. It has 
survived and exceeded most other Norwegian 
design products, despite not being recognised 
at the time - because of its engineering origins, 
and never being deemed sensational. It now en-
joys iconic status and is credited for its long ser-
vice, unlike most other Norwegian industrial de-
sign products. Very few of these products stay 
on the market long enough to be appreciated 
by a new generation of designers with a broader 
mind and wider focus than their predecessors. 

THE OPTICS OF THE PUBLIC
The core of the problem around deciding which 
design objects receive attention, is that an over-
view of design history is largely dependent on 

the choice of perspective. Selection is, of course, 
a result of various actors’ achievements within 
the history of design, but an even larger part of 
this broad sorting depends on how an object 
is defined by the public. Fortunately, things are 
not static, and we see a positive move towards 
being open-minded and looking beyond our 
own closed world. 

The story about the Luxo Lamp can cast a new 
light on this issue, with repercussions beyond 
the lamp itself. It is a story of success - about 
a design icon rising from the valley of the 
shadows, and is descriptive of how Norway has 
performed better in fields that were out of the 
public’s eye; in arenas that previously were less 
prestigious, but equally important, and which 
today are enjoying a renaissance with recogni-
tion from professionals and consumers around 
the world. 





Det som er mest i øyenfallende og interessant 
med Luxolampen, er dens transparente kon-
struksjon. Ingenting er skjult og alle detaljer er 
synlige, samt at selve bevegelsesforløpet med 
skruer og ledninger, tøyde spiraler og roterende 
fester, er en sentral del av selve designet. Dette 
gjør at lampen blir veldig organisk og leken 
på en rar og magisk måte. Den blottlegger seg 
selv, er ærlig i sin fremtoning, noe som gjør at 
man også får en slags sympati for dens vesen. 
Konstruksjonen er også tvers igjennom enkel, 
den er rensket for alle uvesentligheter, og det er 
ingenting som gjemmer seg mellom det funksjo-
nelle og det som er blottet for øyet. Det handler 
i stor grad om å fjerne det uvesentlige. Man må 
arbeide seg mot en essens, og skrelle bort alt 
som er til overs og hvor ingenting lenger ligger 
imellom. Den er strippet for alt, og det er det 
som er skjønnheten i hele produktet.

Et annet aspekt som også er sentralt, er den 
elegante bevegeligheten som skyldes at dimen-
sjoneringen er perfekt tilpasset i forhold til 

hverandre. Den er i harmoni hvor lampen henger 
i hop med kraften i fjærene. Bare en ørliten, gal 
justering i komponentenes forhold til hverandre 
og lampen vil automatisk komme i disharmo-
ni. Og dette er helt sentralt fordi balanse og 
harmoni automatisk blir oppfattet som vakkert 
for øyet. Øyet lengter etter ro og orden, og 

«DET ENKLE ER LAMPENS SKJØNNHET» 

I samtale med Gunnar H. Gundersen: Instituttleder og professor ved fakultet for teknologi, 
kunst, design og produktdesign ved OsloMet.

trakter mot har-
moniske linjer frie 
for støy og uorden. 
En konstruksjons 
rytmiske dynamikk 
som hviler i harmoni og 
rytme, vil derfor oppleves 
som vakkert og estetisk til-
talende for øyet. Det er som 
en matematisk ligning, hvor 
rytmen og strukturen og dens 
harmoni med seg selv oppleves 
som enten estetisk tiltalende eller 
forstyrrende. Vi kan kalle det en 
slags ubevisst estetikk som vi alle 
sorterer vår verden ut fra. 

I utformingen av et produkt, må man 
derfor alltid søke etter likevekt, balanse 
og harmoni, noe som ikke kun påvirker det 
estetiske, men som også henger nøye sammen 
med funksjonalistiske prinsipper. I Luxolam-
pens tilfelle var målet at den skulle kunne 
bevege seg i alle ønskelige posisjoner uten å sige 

eller gli tilbake. Den skulle ikke ha en egen kraft, 
men være lydhør ovenfor den posisjonen som 
ble bestemt for den. Og det er faktisk denne 
uselviske kvalitet som er hovedgrunnene til at 
den har holdt seg så lenge. Den svarer rett og 
slett direkte til folks kommando og behov - dette 
naturligvis satt i lys av den teknologiske utviklin-
gens begrensinger. 

Luxolampen er vakker fordi den har en kon-
struksjon som er logisk. Lik en matematisk 
ligning som går opp. Den er renset for alle uve-
sentligheter og er i balanse med seg selv. Og med 
bærearmens helt enkle prinsipp, fungerer den 
også optimalt som et slags skjelett som presist 

fullfører oppdraget den er satt til å utføre. 

Det er disse elementene som gjør at Luxo-
lampen er så enestående og som også 

gjør den så vakker.
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 The most conspicuous and inte-
resting thing about the Luxo Lamp is 

its transparent construction. Noth-
ing is hidden and every detail is vi-

sible, and the screws, wires and 
springs and rotating fittings 
are important to the design 

itself. This makes the lamp 
very organic and playful in 

a strange and enigmatic 
way. It exposes itself 

and is genuine in its 
appearance; a sym-

pathetic design. 
The constructi-

on is simple 

throughout and stripped of any fuss, and there is 
nothing hiding between the functional and what 
you can see with your own eyes. The design is 
largely about removing anything unnecessary. 
Only the essence remains, and it is stripped of 
everything - this is where the beauty lies.  

Another central aspect is the elegant mobility 
that results from the dimensions being perfectly 
adapted to each other. They are in harmony, 
since the lamp is held together with the power 
of the springs. The smallest adjustment to the 
relationships between the components would 
create immediate discord. And this is important 
since balance and harmony are always percei-
ved as beautiful. The eye yearns for calm and 

order and is attracted to harmonic lines that 
avoid noise and disorder. The rhythmic and 
harmonic dynamics of the construction ap-
pears as a mathematical equation that appeals 
in an aesthetic way – or in a disturbing way. We 
may call it a sort of unconscious aesthetic from 
which we can make sense of the world.

When designing a product, you should always 
search for equilibrium, balance and harmony. 
This not only affects the aesthetic, but is also 
closely linked to functionalist principles. The 
Luxo Lamp was designed to be able to stay in 
any desired position without sagging or sliding. 
It should not have a force of its own but should 
be responsive to the position the user wants. 

A conversation with Gunnar H. Gundersen: Professor at the 
Faculty of Technology, Art and Design, OsloMet

THE BEAUTY OF THE LAMP IS ITS SIMPLICITY

And it is in fact this selfless quality that is the 
main reason why it has lasted so long. It simply 
corresponds directly to people’s needs.

The Luxo Lamp is beautiful because it has a 
construction that is logical. Like a mathemati-
cal equation that adds up. It is cleansed of all 
clutter and is in balance with itself. And with 
the very simple principle of the support arm, it 
also works optimally as a kind of skeleton that 
completes the task it is set to perform in a pre-
cise way.

It is these elements that make the Luxo Lamp so 
unique and beautiful.



38 39

FORELSKELSEN 
   I EN ARBEIDSLAMPE

   I samtale med Sidsel Lorenzen, 
         datter av Jac.

Det startet i form av en tilfeldighet ved at det 
lå en arbeidslampe som tilbehør til en maskin-
leveranse som ble sendt til trikotasje- (strikkede 
klær og strømper) fabrikken i Ålesund hvor 
Jac jobbet. Jac åpnet den enorme emballasjen 
og fant en sammenkrøpet lampe (Anglepoise, 
Terry&sons, Redditch) som han dro frem og 
ble forelsket i ved første blikk. Den var noe helt 
annet enn noe han hadde sett før, med en be-
vegelighet og elastisitet som representerte noe 
nytt og fremtidsrettet. Jac slapp alt han hadde 
for hånden. Han vred, halte og dro i den, og 
fikk straks mange ideer til hvordan denne lille 
karen hadde potensialet - og kunne bli kilde - til 
en aldri så liten lysrevolusjon. Han gikk fysisk 
løs på Anglepoise-lampen og demonterte den i 
tusen biter, for så å bygge den opp igjen. Igjen 
og igjen. Jac ville finne ut av hvordan den kunne 
bli det han mente manglet på alle arbeidsplas-
ser: et mobilt, målrettet og godt lys. 

Med hodet fullt av ideer, og nitid arbeid, ønsket 
han å gi den relativt grove og lite pene Angelpo-
is-lampen et estetisk og funksjonelt løft, samtidig 
som den bevarte sitt enkle vesen. Jac tegnet og 
jobbet frem lampen ved siden av full jobb, og fikk 
til slutt laget en modell som han mente kvalifi-
serte til å gi den en sjanse. Han sendte tegninger 
til produsenter i Tyskland som laget støpefor-
mene til grunnstammen. De ble senere sendt til 
norske støperier og brukt som grunnformer til 
støpningen av den første prøvemodellen.

Alle skruer, støpsler, knotter og annet tilbehør 
skaffet han selv, og etter et uendelig antall timer 
og dager i verkstedet sitt fra kjelleren i Korsmo-
villaen i Ekelyveien, mente han at den var blitt 
god nok til å bli presentert for sine kontakter og 
samarbeidspartnere. Tanken var å promotere 
lampen som et tilleggsprodukt til trikotasjemas-
kinene slik at de som arbeidet med det tekniske 
utstyret skulle få godt arbeidslys. En forbedring 
av lysforholdene ble naturligvis godt mottatt på 
fabrikkene, men til sin overraskelse ble interes-
sen for lampen etter hvert mye større enn selve 
maskinene, og lampen ble en «snakkis» som 
begynte å leve litt eget liv langt utenfor trikota-
sjemiljøet han var kjent med - og i. 

Det kom bestillinger fra både faste samarbeids-
partnere og andre firmaer som kun ville bestille 
lampen, uten å være interessert i maskinene 
overhodet. Både bedrifts- og privatmarkedet 
ville også ha godt lys, så selv uten hverken noe 
profesjonelt markedsapparat i ryggen, eller plan 
for stordrift, eksploderte likevel etterspørselen 
over hele landet. Og ettersom både salget av 
lampen, og hans egen interesse for den, så ut 
til å overskygge alt annet han jobbet med, lot 
ikke beslutningen vente på seg med å droppe 
trikotasjeagenturet og å satse fullt på lampepro-
duksjon. Tiden var kommet for at lampen måtte 
få seg et navn. Fra nå av skulle den ikke lenger 
hete Jac. Jacobsen-lampen, men Luxolampen 
1001, siden den kunne beveges på 1001 
måter. Senere ble den omdøpt til L-1. 
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It all started by coincidence when two work 
lamps were added to a delivery that was sent 
to the knitwear factory in Ålesund where Jac 
worked. Jac opened the parcel and found two 
huddled lamps (Anglepoise, Terry & Sons, Red-
ditch) which he fell in love with at first sight. 
They were something completely different from 
anything he had seen before, with a mobility 
and elasticity that represented something new 
and futuristic. Jac forgot everything else. He 
twisted and pulled the lamps, and immediately 
saw the potential for a revolution in lighting. He 
had a go at one of the Anglepoise lamps and 
disassembled it into a thousand pieces, then re-
built it. Over and over. Jac wanted to figure out 
how it could become something he thought was 
missing at every workplace: a mobile, functio-
nal, quality lamp. 

With his head full of ideas, and meticulous ef-
fort, he tried to give the relatively rough and 
unattractive Angelpoise lamp an aesthetic and 
functional facelift while preserving its simple na-
ture. Jac drew up some sketches while working 
a full-time job, and finally got a model made that 
he wanted to give a try. He sent his drawings to 
manufacturers in Germany who in turn made 
molds. They were later sent to Norwegian fo-
undries and used as basic casts for the first pro-
totype.

He procured all the screws, plugs, knobs and 

other accessories himself, and after a countless 
number of hours and days in his workshop in 
the basement of his house in Ekely Road, he was 
satisfied that it was good enough to be presen-
ted to his contacts and partners. The idea was 
to promote the lamp as an additional product 
to knitting machines so that those who worked 
with technical equipment would have good light 
at work. An improvement in lighting conditions 
was of course well received at factories, but to 
his surprise the interest in the lamp gradually 
became much greater than the machines them-
selves, and the lamp was promoted beyond the 
knitwear industry he was part of. 

Orders came in from both regular customers 
and new companies that only wanted to order 
the lamp, having no interest in the machines 
at all. Both the corporate and private markets 
also wanted good light, so even without a pro-
fessional marketing campaign behind them, or 
a plan for large-scale operations, orders poured 
in from all over the country. And since both the 
sales of the lamp and his own interest in the 
lamp seemed to overshadow everything else he 
worked on, Jacobsen soon dropped knit wear 
to fully invest in lamp production. The time 
had come for the lamp to have a name. From 
now on it would no longer be called the Jac. 
Jacobsen lamp, but the Luxo Lamp 1001, since 
it could be moved in 1001 ways. It was later re-
named the L-1.

FALLING IN LOVE WITH 
   A WORK LAMP

    A conversation with Sidsel Lorenzen, 
       daughter of Jac
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HVORDAN DET HELE STARTET
- Fra Jacs memoarer: Med jobben som hobby gjennom 50 år

Etter 13 år som selger i Storm, ønsket jeg og 
min kollega Stenersen å sette i gang selv, og etter 
tre måneders oppsigelsestid, sto vi på egne ben. 
Vårt nye firma ble døpt Stenersen & Jacobsen 
A/S, rekkefølgen avgjort ved loddtrekning. Det 
var en spennende tid. Jeg var ektemann, hadde 
to sønner, og hadde flyttet inn i nybygget hus 
høsten 1932. 

Stenersen og jeg hadde egentlig ikke annet enn 
goodwill å bygge på da vi satte i gang. Stenersen 
visste hvilke spinnerier som var noe å ha og som 
var ledige for Norge. Selv var jeg full av håp når 
det gjaldt Stibbe, Leicester, uten sammenligning 
den meste kjente i trikotasjemaskiner. Ryktet 
gikk at han søkte ny representant i Norge. Jeg 
søkte agenturet og fikk det for Norge. Det var 

enormt stort, og gjorde at vi fikk aksept hos de 
store, og derfor kom andre agenturer lett til oss. 
Blant annet Union Special Sewing Machine 
Company i Chicago som skulle skifte norgesa-
gent. Siden Jacobsen og Stenersen nå hadde to 
solide agenturer å jobbe med, bestemte vi oss 
for å skille lag og drive med hvert vårt. Dette var 
sommeren 1936, som regnes som firmaet Jac. 
Jacobsens stiftelsesår. 

I vårt felles kontor (inntil videre), i lokalene 
på Rådhusplassen, begynte Luxolampen i all 
beskjedenhet på følgende tilfeldige måte: Det 
hendte at vi fikk symaskinsendinger fra Union, 
Leicester, England, når det gjaldt noe spesielt. 
En dag kom vår symaskinreparatør Fuchs – 
overtatt fra Union, Stuttgart – inn til meg og 

Sykkelbud utenfor de første lokalene i Rådhusgata, 1937
A courier bike outside the first office in Rådhusgata, Oslo, 1937A courier bike outside the first office in Rådhusgata, Oslo, 1937
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sa at det lå et par ekstra pakker i en sending, 
noe vi ikke hadde bestilt. Det viste seg å være 
to lamper, noe som England vel hadde sendt 
med for at vi lettere skulle klare maskinene ved 
innkjøringen. Lamper har vi nok av, tenkte jeg. 
Pakken ble åpnet, og noen underlige, heise-
kranlignende, fjærete tingester viste seg for våre 
øyne. «Terry&Sons, Redditch» sto det stemplet 
på en detalj som siden ble kalt «platebolt». 

Samme dag skrev jeg brev til Terry med 
spørsmål om han var representant i Norge, og 
om jeg kunne få salgsretten i Norge for An-
glepoise-lampen mot å få den omgjort etter 
Nemkos regler (hvor den ikke var godkjent) mot 
å kjøpe deler fra Terry&Sons til 500 lamper. 
Og dermed begynte Luxo-epoken i firmaet 

Jac. Jacobsen. Jeg begynte fabrikasjonen 
høsten 1938*, etter å ha flyttet til Fr. Nansens 
plass. Oppfinnelsen var genial, men utførelsen 
primitiv og måtte omgjøres på flere punkter før 
den ble presentabel på markedet. 

Navnet Luxo kom jeg på ved en ren tilfeldig-
het. At Luxo på latin betyr «jeg lyser» måtte 
da være et internasjonalt navn, mente jeg, 
som alle kunne skrive og uttale. At Luxo fikk 
påhenget 1001, var ment som et uttrykk for at 
lampen kunne stilles i utallige 1001 vinkler, og 
jeg mente at 1001-lampen var bedre og fortalte 
mer om produktet enn Luxo. 1001 fikk ikke 
samme klang i utlandet og forsvant etter hvert. 
Den første logoen med pilmerket ble også til på 
samme tid, og det sto i mange år etter krigen. 

* Salget og introduksjonen av lampene startet allerede i 1937, og Luxos oppstart kan derfor dateres tilbake til 1937. 
Selve egenproduksjonen fra Fr. Nansens plass startet først i 1938, og det er det Jac refererer til. 

Jac, i unge dager. 
Jac, in early daysJac, in early days
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Jac. Jacobsen utstilling, med pilmerke-logoen øverst på veggen.
Jac. Jacobsen exhibition with the arrow-logo on the wall.Jac. Jacobsen exhibition with the arrow-logo on the wall.
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After 13 years as a salesman at Storm, my colle-
ague Stenersen and I wanted to start a business 
of our own, and after three months’ notice, we 
were on our own. Our new company was na-
med Stenersen & Jacobsen A/S, the order of 
the names decided by a draw. It was an exciting 
time. I was married, had two sons, and had mo-
ved into a newly built house in the autumn of 
1932.

When we started up, Stenersen and I really had 
nothing except goodwill. Stenersen knew which 
spinning mills were good and available for Nor-
way. I was full of hope when it came to Stibbe, 
Leicester, without comparison the most famous 
of knitting machines. I had heard rumours that 
they were looking for a new representative in 
Norway. I applied for the licence rights and ob-
tained them for Norway. It was a big deal and 

gave us credibility with the big players, and soon 
more deals were coming our way. 

Union Special Sewing Machine Company in 
Chicago wanted to replace their Norwegian 
agent. Since Jacobsen and Stenersen now had 
two lucrative licence rights, we decided to sepa-
rate and go our own ways. This was the summer 
of 1936, considered the Jac. Jacobsen compa-
ny’s founding year.

In our communal office at Rådhusplassen in 
Oslo, the Luxo Lamp’s life started in all modesty 
in the following random way. Occasionally, we 
would receive sewing machine shipments from 
Union, Leicester, England. One day our sewing 
machine repairman, Fuchs, who came from Uni-
on, Stuttgart, came to me and said that there 
were a couple of extra objects in the shipment, 

HOW IT ALL BEGAN
- From Jac’s memoires: Med jobben som hobby gjennom 50 år

Jac, i unge dager. 
Jac in his youthJac in his youth
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something we had not ordered. It turned out 
that there were two lamps which had probably 
been sent to assist with the installation of the 
machines. We have enough lamps, I thought. 
The package was opened, and some strange, 
crane-like, springy things appeared before our 
eyes. ”Terry & Sons, Redditch” was stamped on 
a detail that was later called ”the plate bolt”.

The same day I wrote a letter to Terry asking if 
he had a representative in Norway, and if I could 
get the licence rights to sell the Anglepoise lamp 
in Norway and have it converted according to 
Nemko’s regulations, which it did not have at the 
time. In exchange I would buy parts from Terry 
& Sons sufficient for 500 lamps. And thus began 
the Luxo era in the Jac. Jacobsen company. I 
started manufacturing in the autumn of 1938*, 

after moving to Fr. Nansens plass. The invention 
was ingenious, but the design was primitive and 
had to be revised before it could be presented 
to the market.

I came up with the name Luxo by pure chance. 
That Luxo in Latin means ‘I shine’ sounded like 
an international name, I thought - a name that 
anyone could write and pronounce. The Luxo 
got the name 1001 because the lamp could be 
set in 1001 angles, and I thought that the 1001 
lamp sounded better and said more about the 
product than just Luxo. 1001 did not have the 
same ring to it abroad and eventually it was 
discarded. The first logo, the arrow, also came 
about around the same time, and it remained 
for many years after the war.

* The sale and production of the lamps had actually begun in 1937, and the Luxo can therefore be dated back to 1937. Production 
at Fr. Nansens plass, which Jac refers to, started in 1938. 

Fra NRK-studio med lampen L2, en mindre og senere utgave av L-1
From NRK studio, with the lamp L2, a smaller and later version of L1.From NRK studio, with the lamp L2, a smaller and later version of L1.



Tannlegehøyskole USA 1950
Dental school , USA, 1950Dental school , USA, 1950
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Den kranlignende bærearmen som er kjernen 
i lampekonstruksjonen, ble først konstruert og 
patentert av engelskmannen George Carwar-
dine i 1932. Armen han kalte en «Equipoising 
Mechanism» var genial, med et fjærbalan-
sert armprinsipp som gjorde at lampen skilte 
seg radikalt fra tidligere konstruksjoner. Det 
er denne armkonstruksjonen som er kjernen i 
lampens suverenitet, og det er den patentet også 
knytter seg til. 

På grunn av overveldende respons på arbeids-
lampen, overlot Carwardine patentet til fjær-
produsenten Terry Spring Company, som 
igjen ga Jac lisensrettighetene - først i Skandi-
navia og siden i alle land utenfor Det britiske 
samveldet. Lisensavgiften ble betalt først ved at 
Jac kjøpte inn et visst antall armkomponenter 

fra Terry Spring Company - spesielt fjærene 
som jo var Terrys geskjeft. Deretter med en 
avgift på cirka 10 cent per solgte lampe. Siden 
Anglepoise-lampen i sin opprinnelige utførelse 
ikke ble NEMKO-godkjent (Norges elektriske 
materiellkontroll), omhandler Jacs tilskudd først 
og fremst forbedringer til det som hadde med 
lyskvaliteten og designet å gjøre, det elektriske 
anlegget og skjermene. 

Det var her Jac. Jacobsen og hans tekniske og 
merkantile ferdigheter kom inn. Han overtok 
patentet gjennom en lisens for det meste av 
verden, foretok de endringer som skulle til for 
å få produktet lokalt godkjent, og startet i 1937 
produksjon av de første 500 enhetene i et kjel-
lerlokale i Oslo. 

ANGLEPOISE-LAMPEN – foregangsmodellen

I samtale med Jessan Krogsrud, sønn av Jac.

Til venstre er den opprinnelige Anglepoise-lampen fra mellomkrigstidens England. Lampen er inngravert med «The Angel-
poise patented in the primary countries of  the world» og betyr at skjermfestet ble patentert i Norge av firmaet Terry&Sons. 
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The crane-like support arm, the core of the 
lamp’s construction, was first designed and pa-
tented by the Englishman George Carwardine 
in 1932. He described the arm as an ”Equipoi-
sing Mechanism”, and it was ingenious. It utili-
sed a spring-balanced arm principle that made 
the lamp radically different from previous de-
signs. It is this element that is the core of the 
lamp’s ingeniousness, and which the patent is 
also attributed to.

Due to the overwhelming response to the work 
lamp, Carwardine handed over the patent to 
the spring manufacturer, Terry Spring Company, 
which in turn granted Jac the license rights - first 
in Scandinavia, and then in all countries outside 
The British Commonwealth. The license fee was 
first paid by Jac purchasing a cer  tain number of 

arm components from the Terry Spring Compa-
ny, then at a fee of about 10 cents per lamp sold. 
Since the Anglepoise lamp in its original design 
was not NEMKO approved (an institution for 
mandatory safety testing and national approval 
of electrical equipment in Norway), Jac’s addi-
tions were primarily improvements to the light 
quality and design, the electrical system, and the 
lamp-head.

This was where Jac. Jacobsen and his technical 
and mercantile skills came into play. He obtai-
ned the patent via a sales license that covered 
most of the world, then made the necessary 
changes to get the product locally approved, 
and in 1937 started production of the first 500 
units in a basement in Oslo.

THE ANGLEPOISE LAMP – The forerunner

This is the original Anglepoise lamp from interwar England. The lamp is engraved with ”The Anglepoise patented in the primary 
countries of the world”, meaning that the lamp-head was patented in Norway by the company Terry & Sons. 

A conversation with Jessan Krogsrud, Jac’s son
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Etter at den første L-1-lampen kom for salg 
i 1937, gikk salget over all forventning og Jac 
bestemte seg for å etablere en filial i Gøteborg 
i tillegg til produksjonsstedet han hadde i 
Kristian Augusts gate 19 på Tullinløkka i Oslo. 
Han ønsket å starte et tvillingfirma i Gøteborg, 
som skulle ta for seg markedet i Sverige. Dette 
ble en tid med mye reising og lange, ensomme 
togturer mellom Oslo, Gøteborg og Ålesund, 
hvor han brukte tiden til å legge planer, og ikke 
minst finpusse på små - men viktige - detaljer 
på L-1.

Allerede dagen etter okkupasjonsnatten, 
var tyskerne på banen med å overta norske 
bedrifter for å få mulighet til å produsere og 
levere varer etter deres behov. Jac nektet å sam-
arbeide med tyskerne, men fant ut at han kunne 
løse den vanskelige situasjonen med å legge 
ned firmaet i Oslo, og kun operere fra filialen 
i Gøteborg. Nazistene truet ham kraftig, men 
det var ingenting å hente hos ham, ettersom Jac 

allerede hadde overført alt til Gøteborg. Han 
tvilte aldri på beslutningen, og han var natur-
ligvis svært fornøyd med at tyskerne ikke fikk 
tilgang til lyset hans. 

Det viste seg at Gøteborg-filialen også skulle 
bli en stor fordel for ham på lang sikt. På den 
måten kunne han holde det gående med pro-
duksjon fra Sverige under de vanskelige årene, 
og dermed stå sterkere etter krigen. Da Jac 
vendte tilbake, var produksjonslokalet i Kristian 
Augusts gate helt ramponert etter at tyskerne 
hadde brukt det til ulike formål i fem år. Et hell 
i uhellet var at de ikke hadde rørt maskinene, 
og de sto derfor parat til å begynne å produsere 
igjen. Å kunne starte opp med et veletablert 
firma så kjapt etterpå, ga ham et forsprang 
og dytt i riktig retning, noe som kan være en 
av årsakene til suksessen som fulgte videre. At 
Gøteborg-filialen var en lur investering i 1937 
er det derfor ingen tvil om. Han visste bare 
ikke hvor lukrativ den skulle vise seg å bli. 

- I samtale med Sidsel, datter av Jac. 

NAZISTENES JAKT PÅ GODT LYS

After the first L-1 lamp went on the market in 
1937, sales went so well that Jac decided to 
establish a branch in Gothenburg in addition to 
the production site he already had on Christian 
Augusts gate 19 at Tullinløkka in Oslo. He wan-
ted to set up a subsidiary company in Gothen-
burg to cater for the Swedish market. For Jac, 
this was a time of extensive traveling and long, 
lonely train journeys between Oslo, Gothen-
burg and Ålesund, where he would spend time 
making plans and refining small - but important 
- details on the L-1.

On the first day of the occupation of Norway, the 
Nazis began confiscating Norwegian companies 
in order to produce and deliver goods accor-
ding to their needs. Jac refused to cooperate 
with the Nazis. He realised that he could solve 
the difficult situation of closing the company in 
Oslo by operating solely from the Gothenburg 
branch. The Nazis made severe threats, but th-
ere was nothing to be taken since Jac had alrea-
dy moved everything to Gothenburg. He never 

doubted the decision, and he was naturally very 
pleased that the Nazis did not get access to his 
lamps.

The Gothenburg branch would also prove to 
be a great advantage for him in the long run. 
He was able to keep up production from Swe-
den during the difficult years, and thus was in a 
stronger position after the war. When Jac retur-
ned, the production facility in Christian Augusts 
Gate was completely damaged after having 
been used by the Nazis for various other purpo-
ses for five years. One silver lining was that they 
had not touched the machines, so production 
could start up immediately. Being able to start 
up with a well-established company so quickly 
after the war gave him a head start, which may 
be one of the reasons for the successes that 
followed. There is, therefore, no doubt that the 
Gothenburg branch was a smart move in 1937. 
He just could not know how lucrative it would 
turn out to be.

THE NAZIS’ SEARCH FOR GOOD LIGHT

- A conversation with Sidsel, daughter of Jac.



62 63Fabrikken i Gøteborg 1939
Factory in Gothenburg 1939Factory in Gothenburg 1939
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I de siste par år inntil 1939, hadde det samlet 
seg adskillige mørke skyer over den europeiske 
horisont. Minstejenta Sidsel kom til i 1939, og 
dermed hadde vi en ganske stor familie å tenke 
på. Min kone Ella mente at vi burde finne oss et 
sted på landet, og ved ren slump kom vi i kontakt 
med lensmannen i Eggedal, som ga opprinnel-
sen til at vi kjøpte småbruket Skalland. Det var 
i påsken, og de ufattelige gleder familien - og 
andre - har hatt av Skalland, hadde sin opprin-
nelse akkurat da. 

Og så kom krigen til Norge, tirsdagen den 9. 
april 1940. Jeg var på kundebesøk i Ålesund, og 
om morgenen den 9. april, da jeg kom ned til 
frokost ved syvtiden på Hotell Hospitset som lå 
ved bryggekanten med utsikt over fjorden, var 
det fullt oppstyr. Radioen sto på for fullt, og 
vi hørte om Blücher som var senket og om en 
annen båt som var skutt ned og lå sunket ved 
Roverud Fyr. I flere byer langs kysten var tyske 
tropper landsatt. Mer hørte jeg ikke, resten så 
jeg da jeg kom ut. Tyske soldater veltet i land fra 
småbåter, som stadig fyltes fra fem, seks laste-

båter ute på fjorden. Her gjaldt det å komme seg 
hjem til familien, og bussen til Åndalsnes gikk 
halv to - om den gikk i det hele tatt. Det gjorde 
den, med meg og en god del innkalte mann-
skaper som skulle møte i Vestnes og Molde. Da 
båten møtte oss i Vestnes, fikk mannskapene 
kontraordre. De skulle dra tilbake og vente på 
ny instruks. Quislings virksomhet var alt i gang. 
Vi ankom helskinnet Åndalsnes, og nattoget gikk 
og kom frem til Oslo onsdag 10. april kl. 10.00. 
Panikken var da i full gang. Jeg ble «hjulpet» opp 
på et lasteplan av to tyskere, men klarte å hoppe 
ut på den andre siden med koffert og frakk, og 
la i vei opp Karl Johan. Jeg så ingen andre gå 
i den retningen, alle strømmet i full fart mot 
Østbanen. Opp på kontoret, i de nye lokalene 
i Kristian Augusts gate, var det ikke en sjel å se. 
På vei ned igjen til utgangen, traff jeg i kjeller-
trappen Fuchs, symaskinspesialisten, på vei opp 
fra sitt skjulested. Han regnet seg som sveitser 
som hans mor var, men faren var tysk så han var 
vel å regne som tysker. Fuchs ble nærmest gjemt 
vekk, og var like sjokkert som oss andre over det 
som skjedde. Fuchs ble hos oss til 1942, da han 

- Fra Jacs memoarer: Med jobben som hobby gjennom 50 år.

KRIGEN

flyktet til Gøteborg og ble vår verksmester der.

Det gjaldt for meg å komme hjem til Ekely veien. 
Dit måtte jeg gå siden trikker eller drosjer ikke 
eksisterte. Hjemme så det ikke ut, ingen der, men 
dørene på vidt gap og Motala Radio på for fullt. 
Jeg satte meg ned og leste noen aviser som lå i 
stuen. Noe måtte jo skje snart! Plutselig kommer 
en mann inn. En bergenser, Grung, som hadde 
hjulpet sin søster og hennes tre barn på vei til et 
sikrere sted i hui og hast. Anna var vår nærmeste 
venn, og Ella hadde overlatt henne huset. Selv 
hadde Ella dratt med barna Truls (9), Jessan (8) 
og Sidsel (1) i vår blå Plymoth til Eggedal dagen 
før, på heteste 9. april. 

Folkene på kontoret kom tilbake etter hvert, 
og vi fikk samlet oss om de oppgavene som lot 
seg løse uten telefonforbindelse. Vi var kommet 
så langt med produksjonene av lamper at vi 
selv bearbeidet og malte rørene. Monteringen 
foregikk i et lokale vi leiet i bakgården i Kristian 
Augusts gate 19. Der hadde vi et par presser, 
boremaskiner og diverse verktøy. Men det ble 

etter hvert håpløst å skaffe råmaterialer, og noen 
produksjon av betydning ble det ikke. Bare så 
vidt midler nok i kassen til at vi kunne beholde 
folkene. Det varte krigen ut. 

Kontorene i 4. etasje i Kristian Augusts gate 
19 skulle overtas av tyskerne, og vi ble kastet ut 
og plassert i butikken i første, hvor maleren Per 
Rom hadde lokaler. Han ble tvangsflyttet noe 
lenger bort i gaten. I kjelleren hadde vi lager av 
maskiner, motorer etc. Det ville tyskerne også 
ha, men vi saboterte flyttingen, og i mellomti-
den hadde de skaffet seg noe annet, så vi slapp 
unna. Våre lokaler i bakgården ble også forlangt 
avstått til tyskerne, og der flyttet en nazist inn. 
Vi var ikke før våknet til liv etter krigen, så 
begynte tingene å skje. Vi beveget oss langsomt 
fra Per Roms lokale i første tilbake til våre egne 
gamle lokaler i fjerde, hvor Brødrene Johnsen 
skrivemaskinfirma hadde holdt til i mellom-
tiden, etter selv å være kastet ut av tyskerne, 
som hadde overtatt deres lokaler i sentrum. 
Våre gamle lokaler så ikke ut, det var som om 
en tønne blått blekk var eksplodert og spredd 
utover hele lokalet. Oppusning måtte til. 
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In the last few years before 1939, several dark 
clouds had gathered over the European hori-
zon. The youngest girl, Sidsel, was born 1939, 
so we had a fairly large family to provide for. 
My wife Ella thought we should find ourselves 
a place somewhere in the country, and by pure 
chance we met the lensmann (local police)  in 
Eggedal; it was for this reason that we bought 
the small farm Skalland. It was Easter, and the 
immense joys the family - and others - have had 
at Skalland, had their origins in that moment.

And then the war came to Norway, on Tuesday, 
April 9th 1940. I was visiting a client in Ålesund 
at the time, and in the morning of April 9th, 
when I came down for breakfast at seven o’clock 
at the Hotell Hospitset, located at the pier over-
looking the fjord, there was a lot of commotion. 
The radio was on full blast; we heard about the 
Blücher being sunk, and that another boat had 
been attacked and sunk close to the town of 
Roverud Lighthouse. German troops had lan-
ded in several cities along the coast. This was 
all the news I knew, but I learnt more as I ven-
tured outside. German soldiers came ashore in 
small boats from five or six cargo ships out on 
the fjord. I needed to go home to my family, 
and the bus to Åndalsnes left at half past one, 

- From Jac’s memoirs: Med jobben som hobby gjennom 50 år.

THE WAR

if the service was running at all. It did, along 
with a few drafted soldiers who were to report 
at Vestnes and Molde. When the boat met us in 
Vestnes, the soldiers got new orders. They were 
instructed to return and await new instructions. 
Quisling was in charge and was not wasting any 
time. He was now calling the shots. 

We arrived in Åndalsnes unscathed, and the 
night train left on time and arrived in Oslo on 
Wednesday 10th April at 10 am. There was pa-
nic in the streets. I was ”assisted” on a truck 
by two Germans, but managed to jump off on 
the other side with my suitcase and coat, and 
trotted up Karl Johan street. I didn’t see any-
one else going in that direction - everyone was 
rushing towards Østbanen – the Oslo East Train 
Station. At the office, in the new premises in 
Christian Augusts gate, there was not a soul to 
be seen. On the way back downstairs I met Fu-
chs, the sewing machine specialist, on his way 
out of hiding. He regarded himself Swiss, as his 
mother was from Switzerland but his father was 
German, so he would probably be considered 
a German as well. Fuchs was taken into hiding, 
and he was as shocked by the occupation as 
the rest of us. Fuchs stayed with us until 1942, 
when he fled to Gothenburg and became our 
foreman there.

It was important for me to get home to Ekely-
veien and I had to walk there, as there were no 
trams running or taxis on the streets. The house 
looked like hell. There was no one there and the 
doors were wide open, and I could hear Motala 
Radio somewhere in the house. I sat down and 
read some newspapers in the living room. Sure-
ly, something had to happen soon! Suddenly a 
man walks in. A man called Grung from Bergen, 
who had helped his sister and her three chil-
dren on their way to a safe place. Anna was our 
closest friend, and Ella had left the house in her 
custody. Ella had taken the children, Truls (nine 
years old), Jessan (eight years old) and Sidsel 
(one year old) in our blue Plymoth to Eggedal 
the day before.

Eventually, our colleagues came back to the of-
fice, and we started working on the tasks that 
could be completed without a telephone con-
nection. We had come so far with the producti-
on of the lamps that we had even painted the 
pipes. The assembly of the lamps took place in 
a room we rented in the backyard in Christi-
an Augusts gate 19. There we had a couple of 
presses, drills and various tools. But it gradually 
became very difficult to obtain materials, and 
significant production became impossible. There 

was just about enough funds in the coffers for us 
to keep the staff on. And this situation lasted till 
the war ended. 

It was instructed that the offices on the 3rd flo-
or in Christian Augusts gate 19 were to be ta-
ken over by the Nazis, and we were evicted and 
relocated to the shop of the painter Per Rom on 
the ground floor. He in turn had forcibly been 
relocated a little further down the street. In the 
basement, we stored manufacturing machines 
and engines and so forth. The Nazis wanted 
those, too, but we sabotaged the move. In the 
meantime, they had found somewhere else, so 
we got away with it. It was also demanded that 
our premises in the backyard be ceded to the 
Germans, and a Nazi moved in.

Once the war was over, things started to hap-
pen. We moved from Per Rom’s premises on 
the ground floor to our own old premises on 
the third floor, where the Johnsen Bros’ type-
writer company had been located after being 
evicted by the Nazis who had taken over their 
property in central Oslo. Our old premises 
were a mess; it was as if a barrel of blue ink had 
exploded and scattered everywhere. It was time 
for a thorough renovation. 



Jac med familie: Truls, Ella, Jac, Sidsel og Jessan.
Jac with family: Truls, Ella, Jac, Sidsel and Jessan.Jac with family: Truls, Ella, Jac, Sidsel and Jessan.
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Jac var bare fylt 20 år da han, sammen med sin 
studievenn Stenersen, startet firmaet Stenersen 
&Jacobsen A/S som importerte trikotasje-
maskiner fra England og Tysland. Etterspørse-
len etter trikotasje var i eksplosiv vekst i Europa 
og USA, og siden også norske damer hadde 
oppdaget nylonstrømpenes eleganse, var det 
stor rift om å få teknisk utstyr til Norge, slik 
at produksjonen kunne foregå lokalt. Firmaet 
fikk voksesmerter fra dag én, og etterspørselen 
krevde hyppig utvidelse og omorganisering. I 
1933 foreslo Stenersen at de skulle splitte lag 
siden det ikke var plass til to sidestilte sjefer. 
Jac måtte dessverre ut, noe som var naturlig 
siden det var Stenersen som hadde investert alle 
pengene.

Jac var fortvilet og usikker på hvor han skulle 
ta veien. Hans kone Ella (egentlig het hun 
Ellen, men siden hans forrige kjæreste også het 
Ellen, ble det Ella) var den som fikk ham i gang. 
Ella Skolleborg hadde svensk, adelig opphav 
og hadde fått med seg litt farsarv fra gården i 
Halden. Det var ikke snakk om mye ettersom 

hun var minstejenta av fem søsken, og dermed 
rangert nederst på rangstiden hva gjaldt å 
få utdelt goder. Men det lille hun hadde til 
rådighet ønsket hun først og fremst å investere i 
etableringen av et firma for Jac, dernest å kjøpe 
en tomt hvor de kunne bygge et hus. 

Jac var usikker på seg selv og sin egen posisjon, 
ettersom det var Stenersen som hadde satt stan-
darden for hva Jac forventet av seg selv som 
sjef. Stenersen var både mektig og rik, noe Jac 
absolutt ikke var på den tiden. Han var også 
skeptisk til å bruke av Ellas penger, men hun in-
sisterte og tok ut store deler av farsarven og ga 
til Jac. Og dermed var grunnlaget lagt for eta-
bleringen av Jac. Jacobsen AS, et norsk strikke- 
og veveagentur som importerte maskinparken 
fra England og Sveits, og solgte videre for pro-
duksjon i Ålesund.

At det var Ella som var drivkraften, både emo-
sjonelt og gjennom den økonomiske risikovil-
jen, ble det ikke snakket så mye om i etterkant. 
Forventningen til en kones rolle på den tiden 

- I samtale med Sidsel, datter av Jac. 

MED ELLA VED SIN SIDE

Ella på gården Skalland under krigen.
Ella on the farm Skalland, during the war.Ella on the farm Skalland, during the war.
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var langt unna å skulle igangsette sin ektefelles 
forretningsdrift. Men Ella var sterk og hadde 
en enorm selvtillit, noe som skulle gagne både 
Jac og henne i årene som kom. Hun fikk etter 
hvert en aktiv rolle i å representere firmaet, og 
var en tydelig medaktør, spesielt i internasjonal 
sammenheng. Men hun var også en kvinne av 
sin tid, og var langt fra banebrytende på likestil-
lingsfronten. Ellas jobb rent formelt var å være 
lagspiller og stå ved sin manns side, og på den 
måten være med på å løfte firmaets sosiale figur. 
At det var Ella som var den egentlige årsaken 
til at grunnleggelsen av firmaet ble mulig, ble 
aldri en del av den offentlige historien. Men 
Ella og Jac visste det, og mulig ga det dem et 
ekstra sterkt bånd og en gjensidig respekt for 
hverandre. 

Sammen fremsto de som et i overkant autori-
tært og selvsikkert par, som mulig ga respekt hos 
ansatte og venner, men som også kunne være 
vanskelig å forholde seg til for dem som sto dem 
nær. Det var et høylytt forhold med store fakter 
i å vise kjærlighet og omsorg, men også en åpen, 
og til tider skarp, rivalisering hvor begge kjempet 

om å være den sterke part overfor hverandre. 
Slekt og venner tullet med at når Jac kom på 
besøk med sin karakteristiske og geistlige måte 
å strekke frem hånden sin på, visste de ikke om 
de skulle falle på kne og kysse hånden hans, eller 
neie dypt og holde hodet lavt. Og med Ella ved 
sin side, som også hadde en forfinet og kon-
trollert utstråling, ble de en myndig duo. Mot 
slutten av livene, dabbet konkurransen dem 
imellom av og Jac ble en omsorgsperson for Ella 
da hun mot slutten ble dement. Jac ble myk og 
mild og stelte henne i all sin tid, inntil hun døde 
fra ham i 1987. 

L-1 – ET NYTT FAMILIEMEDLEM.
Lampen ble en besettelse og opptok Jac hvert 
minutt han hadde til rådighet. Hver ettermid-
dag etter jobb, hver helg, og i alle anledninger 
han kunne finne, satt Jac ved kjøkkenbenken og 
tegnet, samt justerte ørsmå detaljer. Dette var 
detaljer som for andre kunne virke betydnings-
løse, men som var helt sentrale for å få en vel-
fungerende og optimal funksjonalitet. Her var 
det snakk om millimeterpresisjon som kunne 
gi store utslag for bevegeligheten og balansen. 

Familien ble naturligvis involvert i dette, noe 
som sikkert var uutholdelig kjedelig, men 
samtidig det beste stedet å være om man ønsket 
å være i hans nærvær. Så både barna, og spesielt 
Ella, ble hans helt spesielle rådgivere og private 
assistenter. Timene i hjemmet gikk hovedsake-
lig til finjustering av lampen. Men det var også 
dikt, sang og uendelige vers i alt fra Ibsens Terje 
Vigen til Bjørnstjerne Bjørnsson. Vers etter vers 
proklamerte han dikt til sine omgivelser mens 
han skrudde på lampen, helt uanfektet av tilba-
kemeldingene som sikkert var en kombinasjon 
av både frustrasjon og beundring. 

I Korsmo-villaen i Ekelyveien som Ella og Jac 
bygde rett etter krigen, var det Ella som var 
sjefen. Og det var dit den siste del av arven 
hennes tok veien. Hun dirigerte og delegerte 
både ønskede og uønskede oppgaver, og ingen 
turte å si henne imot. Men selv om hverdagen 
lå i Ellas hule hånd, var de begge like sterke og 
samkjørte når det gjaldt å peile ut fremtiden 
for sine barn. Det lå i tiden at man skulle følge 
foreldrenes ønsker, og spesielt om det var noe 
som kunne bidra til familiens oppbygging og 
posisjon. Jessan og Truls hadde nok i overkant 

stor respekt for sine foreldre, men de forsto også 
alvoret, og så seg beæret over å skulle videre-
føre det Jac hadde bygget opp. På den tiden lå 
det en forventning om at sønner skulle gå inn i 
familiebedriften, og om de ønsket å gjøre noe 
annet, var det heller sett på som et svik enn 
et selvstendig valg som det sto respekt av. Og 
planene var klare. Sidsel skulle bli sekretær, 
mens guttene skulle ta over firmaet. Jessan skulle 
få lampe delen fordi han var den mest kreative, 
mens Truls skulle inn på selgersiden i trikotasje- 
tekstil fordi han var en mer frempå type. Dette 
ble bestemt for dem i ung alder, så allerede i 
ungdoms årene visste guttene hva som ventet. 
Truls ble sendt til universitetet i Leicester for å 
studere marked og salg i tekstilbransjen, mens 
Jessan som var svært religiøs, fikk lov til å gå 
et par år på St. Olaf  i Minnesota, et norskeid, 
kristent universitet mot at han senere begynte 
på «Teknikeren», en treårig teknisk skole i 
Gøteborg. Etter endt utdannelse, og noen år i 
arbeidslivet i København, tillot endelig Jac at 
Jessan kunne komme hjem og starte i Luxo. Nå 
hadde Jac en sønn i tekstildelen og en sønn i 
Luxo-delen. Brikkene begynte å falle på plass. 
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Jac was still young when he, and his univer-
sity friend, Stenersen, established the import 
company Stenersen & Jacobsen A/S, importing 
knitting machines from England and Switzer-
land. The demand for knitwear was soaring in 
Europe and the USA, and since Norwegian wo-
men had also discovered the elegance of nylon 
stockings, there was great demand for technical 
equipment in Norway so that production could 
happen locally. The company experienced pro-
blems from day one, and the raise in demands 
required frequent expansion and reorganisati-
on. In 1936, Stenersen proposed that they split, 
since there was no room for two bosses. Unfor-
tunately, it was Jac who had to leave, which was 
natural since it was Stenersen who had invested 
the money in the company.

Jac was desperate and unsure of where to go 
next. His wife Ella (her real name was Ellen, but 
since his previous girlfriend had also been na-
med Ellen, they went with Ella) got him started. 
”Ella” Skolleborg came from Swedish nobility 
and had a small inheritance from the family’s 

A conversation with Sidsel, daughter of Jac.

estate in Halden. The inheritance wasn’t sub-
stantial, as she was the youngest girl of five si-
blings and was ranked the lowest. But the little 
she had at her disposal, she wanted to invest in 
the establishment of a company for Jac, and 
also buy a plot of land where they could build 
a house.

Jac was unsure of himself and his own position, 
as it was Stenersen who had set the standard 
for what Jac expected of himself as boss. Ste-
nersen was both powerful and rich, something 
Jac certainly was not at the time. He was also 
apprehensive about spending Ella’s money, but 
she insisted and passed on much of her father’s 
inheritance to Jac. And this is how the founda-
tion was laid for the establishment of Jac. Ja-
cobsen A/S, a Norwegian knitting and weaving 
agency that imported machinery from England 
and Switzerland.

That it was Ella who was the driving force, both 
emotionally and through the willingness to take 
risks (not least financially), was not talked about 

WITH ELLA BY HIS SIDE
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much afterwards. The expectation of a wife’s 
role at that time was far from one investing in 
her husband’s business. But Ella was strong and 
had enormous self-confidence, which would be-
nefit both Jac and her in the years to come. She 
gradually gained an active role in representing 
the company, and became an important part-
ner, especially internationally. But she was also 
a woman of her time, and was far from being a 
suffragette. Ella’s job was formally to be a team 
player and stand by her husband’s side, and in 
that way help to lift the company’s social profile. 
That it was really Ella who was behind the foun-
ding of the company, never became part of the 
public narrative. But Ella and Jac knew, and it 
may have given them an extra strong bond, and 
mutual respect.

Together, they emerged as an overly authorita-
rian and confident couple who were respected 
by employees and friends, but who could also 
be difficult to relate to by loved ones. Theirs 
was a loud relationship with big gestures de-
monstrating love and care, but there was also 
an open and at times sharp rivalry. Relatives and 

friends joked that when Jac came to visit with 
his characteristic and clerical way of extending 
his hand, they did not know whether to fall on 
their knees and kiss his hand, or curtsy him with 
a deep bow. And with Ella by his side, who also 
had a refined and somewhat restrained charis-
ma, they were a formidable duo. Towards the 
end of their lives, the competition between 
them waned, and Jac became a caregiver for 
Ella towards the end when she became senile. 
Jac turned soft and gentle, and cared for her all 
her life until she died in 1987.

L-1 – A NEW FAMILY MEMBER
The lamp became an obsession for Jac and it 
took all his time. Every afternoon after work, 
every weekend, and on every occasion, Jac 
would sit at the kitchen counter and draw, ad-
justing tiny details. These were details that to 
others might seem insignificant, but which were 
absolutely key to obtaining  optimal functiona-
lity. We are talking millimetric precision that 
could have a major impact on mobility and ba-
lance. The family was naturally involved in this, 
which was certainly unbearably boring, but at 

the same time the best place to be if you wan-
ted to be in his presence. So, both the children, 
yet also Ella, became his special advisers and 
private assistants. They would spend their time 
fine-tuning the lamp, writing poems, singing, 
and declaring verses of everything from Ibsen’s 
Terje Vigen to Bjørnstjerne Bjørnsson. Verse af-
ter verse, he would proclaim poems to his sur-
roundings as he turned on the lamp, completely 
unaffected by the feedback - a source of both 
frustration and admiration for most.

In the Korsmo house in Ekelyveien that Ella and 
Jac had built right after the war, Ella was the 
boss. And it was here that the remains of her in-
heritance was spent. She would hand out both 
boring and exciting chores, and no one dared 
oppose her. But even though Ella ruled daily life, 
they were both equals in deciding the future for 
their children. At the time, it was expected to 
follow your parents’ demands, especially if these 
would contribute to the family’s rank and posi-
tion. Jessan and Truls probably had more than 
a lot of respect for their parents and regarded 
themselves honored to continue what Jac had 

built up. At the time, there was an expectation 
that sons would join the family business; if they 
wanted to do something else, it was seen as a 
betrayal rather than an independent choice. 
And the plans were clear. Sidsel was to beco-
me secretary, while the boys were to take over 
the company. Jessan was given the lamp part 
because he was the most creative, while Truls 
would go into the sales of knitwear because he 
was the more outgoing type. This was decided 
for them at a young age, so already in their ado-
lescence, the boys knew what they had coming. 
Truls was sent to the University of Leicester to 
study marketing and sales in the textile indus-
try, while Jessan, who was very religious, was 
allowed to spend a couple of years at St. Olaf’s 
in Minnesota, a Norwegian-owned, Christian 
university, in exchange for later attending «The 
Technician», a three-year technical school in 
Gothenburg. After graduating, and a few years 
working in Copenhagen, Jac finally allowed Jes-
san to come home and begin at Luxo. Now Jac 
had a son in textiles, and a son in Luxo. The 
pieces had begun to fall into place.



Jac med familie og venner på Skalland.
Jac with family and friends at Skalland.Jac with family and friends at Skalland.
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ULIKE MODELLER
 –  fra 1937 til jubileumslampe

VARIOUS MODELS
– from 1937 to the Jubilee Lamp
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Denne versjonen er fra før krigen 
(1938/39), da skjermfestet er av aller 
eldste type. Kan også ha vært produsert i 
Sverige under krigen, men der foretok de 
forbedringer på nettopp skjermfestet, så 
den er etter all sannsynelighet produsert 
i Norge. Skjermen har en ytre bøyle som 
skjermfeste, noe som kan tilsi at delene 
til denne ble produsert av Terry& Sons 
i England. Dette er altså en slags hybrid 
mellom Anglepoise og Luxo 1001/L-1.

This version is from before the war 
(1938/1939), and the lamp-head mount is 
of the oldest type. It may also have been 
produced in Sweden during the war, but 
in Sweden they had made improvements 
to the mount, so in all probability it was 
produced in Norway. The screen has an 
outer hoop as a mount, which may indi-
cate that the parts for this were manu-
factured by Terry & Sons in England. This 
is a kind of hybrid between the Anglepoi-
se and the Luxo 1001/ L-1.

En tidlig 1001, kan både ha vært produsert i Norge og i 
Sverige. Nummeret som er inngravert (#53581) referer 
til antall solgte lamper. Siden nummeret er såpass høyt, 
er den nok produsert i Sverige, da salget i Norge var 
helt i sin startfase.  Det elektriske utstyret kan gi en 
pekepinn på når og hvor lampen ble produsert. Denne 
har en ledningsbryter, noe som indikerer at den er fra 
Norge, ettersom man ikke kunne få tak i kombina-
sjonen bryter og lampeholder i Norge på den tiden, og 
derfor tydde til ledningsbryter. Skjermen har omtrent 
samme form som hos den originale Angelpoise. Man 
ser at skjermen nedentil har en utvendig fals eller flens 
for å stive den av. På omtrent alle senere skjermer ble 
falsen bøyd innover. Det reduserte lysåpningen noe, 
men tok seg bedre ut.

An early 1001. The number engraved 
(#53581) refers to the number of lamps 
sold. Since the number is so high, it was 
probably produced in Sweden, as sales in 
Norway were in their infancy. The elec trical 
equipment can give an indication of when 
and where the lamp was manu factured. 
This model has a switch on the cord itself, 
which indicates that it is from Norway, as the 
combination of a switch and a lamp holder 
in Norway was not available at that time. 
The lamp-head is pretty much the same 
shape as the original Anglepoise. You can 
see that the lamp-head has an outer seam 
at the bottom to stiffen it. On almost all 
later lamp-heads, the seam was bent in-
wards. It reduced the light aperture some-
what, but it looked better.
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L-1 med den originale «potteskjermen». Plate-
bolten (bunnleddet) ble konstruert av Tom Valø 
(Luxo) i 1947 og dette skjermfestet hvor friksj-
onen kan justeres, ble tegnet av Jac. Jacobsen på 
omtrent samme tid. Lampen er fra rundt 1950. 
Så her er det en krum, parabolformet skjerm 
som gir et mer intenst lys over en mindre flate. 
Om man jobber ved en maskin eller utfører et 
lyskrevende håndverk, ønsker man konsentrert 
belysning uten å ha lampeskjermen for nære.

L-1, with the original shade from around 1950. 
The plate bolt was designed by Tom Valø (Luxo) 
in 1947, and the adjustable mount was designed 
by Jac. Jacobsen at about the same time. This 
one has a curved, parabolic shade, which pro-
vides a more intense light on a smaller surface. 
A great solution if you work at a machine or if 
you need a concentrated light without having 
the lamp screen too close.

En klassiker, datert til 1969, hvor den fortsatt har 
den gamle Luxo logoen. Legg merke til at denne 
skjermen har et rett-linjet skjørt. Det sprer lyset 
over et større areal enn en krum, parabol formet 
skjerm, men med lavere lux-verdi (lumen per 
flateenhet). Så lenge man manuelt lett kan endre 
avstanden fra lampeskjermen til synsobjektet, 
spiller ikke det noen særlig rolle, da lux-verdien 
og spredningen derved reguleres. 

A classic, dated to 1969,  and it still has the old 
Luxo logo. Note that this screen has straight -
-lined skirting. It spreads the light over a larger 
area than a curved satellite lamp-head, but with 
a lower lux value (lumen per unit area). As long 
as you can easily change the distance from the 
lamp-head to the visual object manually, the lux 
value and the spreading of the light can be re-
gulated.
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Denne lampen fra 70-tallet, med 
Simmons-skjerm og innvendig 
reflektor er montert og solgt i 
USA. Den norske S-skjermen (S 
for Simmons) hadde andre kjø-
leslisser. Fordelen med Simmons -
-skjermen, er at den komb   ine  rer 
god design og lysfordeling. Denne 
selger fremdeles veldig godt i 
USA, og blir der anerkjent som 
«the original Luxo lamp»

This one, from the 70s, with the Simmons lamp-
head and an internal reflector, was assembled 
and sold in the USA. The advantage of the 
Simmons lamp-head is that it combines good 
design and light distribution. This model is still 
selling very well in the USA, and is recognised 
there as «The original Luxo lamp».

    

En forgylt L-1S er det ikke så mange igjen av. Først produsert 
i Italia i forbindelse med 50-års jubileet i 1987. Vi kaller den 
L-1S, men det skal være LS-1. Om det føyes til en bokstav etter 
ett-tallet, slik som L-1A, refererer A-en seg til festeanordningen, 
her klypefestet, modell A. Dette er altså en europeisk modell. 
Man ser det på luftslissene rundt øvre del av skjermen, her tre 
slisser på hver side, mot slisser rundt det hele på den amerikanske 
modellen.

A gilded L-1S, which has now become rare. It was 
produced in Italy in connection with the 50th 
anni versary in 1987. We call it the L-1S, but it should 
be LS-1. If a letter is added after the number 1, such as 
L-1A, the A refers to the fastening device, here the pin 
fastener, model A. This is a European model. You 
can tell by the air slots around the upper part of 
the lamp-head, here with three slots on each side, 
unlike the American model which has slots around 
the whole thing.
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Luxolampens utseende har først og fremst vært 
et resultat av de teknologiske forutsetningene, 
som hos L-1 i hovedsak ligger i funksjonalite-
ten og bevegeligheten. Dette er ikke noe unikt, 
da de teknologiske forutsetningene til alle tider 
har påvirket et produkts design - i tillegg til 
periodens trender, smak og verdier. Det gjelder 
innenfor de fleste produktutviklinger, men er 
ikke alltid like åpenbart som den estetiske utfor-
mingens resultat av lysets teknologiske historie. 
At elektrisitetens og lyspærens inntog i de tusen 
hjem, utgjorde et kvantesprang for levestandard 
og komfort er velkjent for de fleste, men hvordan 
den revolusjonerte formgivningen av selve 
lampen er en mindre kjent side av historien. 

Da de første elektriske lysene ble produsert, 
besto de simpelthen av en enkel skjerm og en 
naken lyspære. Det var elektrisiteten og selve 
lyset som sto i fokus, ikke utformingen på 
lampen. I lang tid etter Edisons oppfinnelse i 
1879, dominerte historiske stilarter som rokokko 
og nyklassisisme lampemodellene. Det var få ar-
kitekter og kunstnere på den tiden som tok tak 

i den friheten som lyspæren bød på. Det var 
først ved århundreskiftets jugendstil, med sine 
skulpturelle fasonger og sin organiske dekor, at 
en formmessig nytenkning også skulle påvirke 
designet av lampene. Endelig ble lyspærene 
plassert i ulike retninger, ikke bare rett opp og 
ned slik tradisjonen foreskrev.

Glødelampens skarpe og statiske lys ga i begyn-
nelsen mange hodepine, noe som la grunnlaget 
for utforskning med demping og skjerming av 
lyskilden. Det ble prøvd alt fra dimmere, kulørte 
og matte pærer, samt kupler og skjermer som 
både var dekorative og funksjonelle. Dette var 
også bakgrunnen for PH-lampens inntog og 
suksess. Basert på den danske designeren Poul 
Henningsens vitenskapelige analyse av lysets 
egenskaper, resulterte dette på 20-tallet i et helt 
nytt system for skjerming. Den i dag ikoniske 
PH-lampen var banebrytende, ved at den med 
sine flere lag fordelte lyset jevnt utover på sidene, 
og forhindret at man ble blendet av lyspæren.

Dette var en epokegjørende konstruksjon, men 

TEKNISKE FORUTSETNINGER FOR LAMPEN

- I samtale med Jessan, sønn av Jac. 

L-1 med parobol skjerm, 1947
L-1 with parabol lamp-head, 1947L-1 with parabol lamp-head, 1947
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det lå mange forbedringspotensialer hva gjaldt 
å utnytte lyspærens fleksible egenskaper. Og 
det var her den fjærbalanserte Luxolampen var 
helt ekstraordinær, sammenlignet med hva som 
befant seg på markedet fra før. L-1 var fleksibel 
og rendyrket muligheten til å styre lyset aktivt 
i alle mulige retninger. Takket være konstruk-
sjonen som består av spente fjærer, kunne lyset 
enkelt dirigeres akkurat dit man ønsket. Denne 
teknologiske oppfinnelsen er bakgrunnen for 
hele lampens suksess, og ble normgivende for 
lampers utvikling verden over.

Den teknologiske forutsetningen for form-
givingen av L-1, er velkjent i dag, men var ingen 
bevisst strategi på den tiden. Jac var først og 
fremst ingeniør, ikke designer, og tenkte funksjo-
nalitet og bevegelighet fremfor det estetiske. Det 
var altså de tekniske forutsetningene som beve-
gelighet og lysskjerming fra lyspæren som her 
var utslagsgivende for utviklingen av produktet. 
Det robuste, tiltalende utseendet som er lampens 
største signatur, og mye av grunnen til dens po-
pularitet i senere tid, er altså et resultat av en 
teknologisk oppfinnsomhet, og ikke et intendert, 
estetisk fremstøt i seg selv.

TEKNISK UTVIKLING
Luxolampens bærearm fungerer etter et ganske 
spesielt teknisk prinsipp. Den består i sin enkleste 

geometriske form av to parallellogram formet 
av kabelrør, stiverør, og mellomledd. Bærekref-
tene som gir armen en gravitasjonsfri balanse 
oppnås ved den spesielle geometrien som frem-
kommer ved de påmonterte fjærenes posisjon i 
armens forskjellige stillinger. En raritet ved de 
to parallellogrammene er at deres balanse ikke 
påvirkes av skjermens posisjon – og det andre 
parallellogrammets relative stilling. 

De første par årene ble armkomponentene 
kjøpt og fraktet over fra England, men under 
og etter krigen ble all produksjon flyttet til 
Luxos to enheter i Norge og Sverige. Jac hadde 
tidlig omgjort alle elektriske komponenter på 
lampene i nært samarbeid med NEMKO, samt 
laget nytt skjermfeste, og forbedret en god del 
andre komponenter. 

Det første, store gjennombruddet i produkt-
utviklingen ble iverksatt av Tom Valø (teknisk 
leder) og gjaldt konstruksjonen og verktøyet til 
«platebolten», det nederste leddet på Luxo-ar-
men som går ned i bordfestet eller sokkelen. 
Det var tidligere ganske kostbart i produksjon, 
bestående av en neddreid firkantbolt med to 
påskrudde platevinger. Platebolten var genial og 
ble stanset ut av en stålplate i to enkle operasjo-
ner. Omkostningene ved armen ble dramatisk 
redusert og lampens konkurransedyktighet økte 
tilsvarende. 

Fra NRK-studio.
From the NRK studioFrom the NRK studio
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The appearance of the Luxo lamp was primari-
ly a result of technological requirements, which 
for the L-1 are mainly functionality and mobility. 
This is not something unique, as technological 
advances have always influenced the design of 
products, in addition to trends, tastes and the 
values of the time. This applies to most product 
development, but it is not always as obvious as 
in the case of aesthetic design in the technolo-
gical history of light. The fact that the introdu-
ction of electricity and light bulbs in the homes 
of millions made for a quantum leap for living 
standards and comfort is well known to most 
people, but how it revolutionised the design of 
the lamp itself is a lesser known story.

When the first electric lights were produced, 
they consisted of a simple lamp shade and a 
naked light bulb. It was the electricity and the 
light itself that was in focus, not the design of 
the lamp. For a long time after Edison’s inventi-
on in 1879, historical styles such as rococo and 
neoclassicism dominated lamp models. There 
were few architects and artists at that time who 
took advantage of the agility that the light bulb 
offered. It was not until the turn of the centu-
ry, with the Art Nouveau style and its sculptural 
shapes and organic decor, that an innovation of 
shapes would also influence the design of the 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE LAMP

lamps. Finally, light bulbs were placed in diffe-
rent directions, not just straight up and down as 
tradition had dictated.

The incandescent light’s sharp and static light 
initially gave many people headaches; this laid 
the foundation for exploration into the dimming 
and shielding of the light source. Everything 
from dimmers to coloured and matte bulbs 
were tried, as well as domes and shades that 
were both decorative and functional. This was 
also the background behind the success of the 
PH Lamp. Based on the Danish designer Poul 
Henningsen’s scientific analysis of the properties 
of light, it resulted in a completely new system 
for shades in the 1920s. The iconic PH Lamp 
was groundbreaking in that it distributed the 
light evenly with its several layers, and preven-
ted people from being blinded by the light bulb.

This was a groundbreaking construction, but th-
ere was a lot of potential for improvement in 
terms of utilising the light bulb’s flexible proper-
ties. And it was here that the spring-balanced 
Luxo Lamp was absolutely extraordinary in con-
trast to what had been on the market before. 
The L-1 was flexible and cultivated the ability to 
actively control the light in all possible directi-
ons. Thanks to the construction, consisting of 

- A conversation with Jessan, son of Jac. 

tensioned springs, the light could easily be direc-
ted exactly where it was wanted. This technolo-
gical invention is the background for the lamp’s 
success, and it became the norm for lamp de-
velopment worldwide.

The technological prerequisite for the design of 
the L-1 is well known today, but it was not a con-
scious strategy at the time. Jac was primarily an 
engineer, not a designer, and his mind focused 
on functionality and mobility rather than aest-
hetics. In other words, it was technical advances 
such as mobility and light shielding from the light 
bulb that were decisive for the development of 
the object. The robust, appealing appearance, 
which is the lamp’s signature, and much of the 
reason for its popularity in recent times, is the 
result of technological ingenuity, and not a deli-
berate, aesthetic push in itself.

TECHNICAL DEVELOPMENT
The Luxo Lamp’s support arm works accor-
ding to a rather peculiar technical principle. It 
consists in its simplest geometric shape of two 
parallelograms formed by joints and pipes for 
cables to hold up the construction. The sustai-
ning forces that give the arm a gravity-free ba-
lance are supported by the special geometry 

that emerges from the position of the mounted 
springs in the different positions of the arm. An 
oddity of the two parallelograms, is that their 
balance is not affected by the position of the 
lamp-head - nor the relative position of the oth-
er parallelogram.

For the first couple of years, the arm compo-
nents were bought and shipped over from Eng-
land, but during and after the war, all producti-
on was moved to Luxo’s two units in Norway 
and Sweden. Jac had soon converted all the 
electrical components of the lamps in close 
collaboration with NEMKO, and he had made 
a new lamp-head mount and improved many 
other components.

The first major breakthrough in product de-
velopment was initiated by Tom Valø (technical 
manager), and it concerned the construction 
of the ”plate bolt”, the lower part of the Luxo 
arm that goes down into the table bracket, or 
plinth. It used to be quite expensive to produce, 
consisting of a square bolt with two screwed-on 
plate wings. The plate bolt was ingenious and 
was punched out of a steel plate in two simple 
operations. The cost of the arm was dramatical-
ly reduced and the competitiveness of the lamp 
increased accordingly.
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Det store ved Luxolampen er at Jac. Jacobsen 
både utviklet konseptet, og samtidig forsto po-
tensialet som lå i designet, noe som på den tiden 
var svært unikt - spesielt i norsk sammenheng. 
Det å både lage god design, og få det til å bli 
suksessrikt ute i verden, er det ytterst få som har 
fått til i Norge. 

Det er mange grunner til dette, men i stor grad 
handlet det om at vi manglet et profesjonelt 
markedsførings- og PR-apparat, både på et 
strukturelt nasjonalt plan, og i tilknytning til 
hver enkel produksjonsenhet. Fokus og tilret-
teleggelse av muligheter for eksport av norske 
produkter var ikke en del av tankegodset på 
den tiden, og man forsto altfor sent hvilke grep 
som måtte til for å lykkes med produkter i in-
ternasjonal målestokk. Bedriftene i Norge besto 
også som regel av små produksjonsenheter, 
og manglet økonomisk tyngde til å kunne ta 
sjansen på å satse i utlandet. En slik fremtoning 
var ofte avhengig av å ha det riktige nettverket 

med personlige kontakter, og med en innsats-
vilje på egen risikos regning. 

Og det var nettopp det Jac gjorde. Han så til 
USA, og følte det som en naturlig vei. Sikkert på 
grunn av sin fortid som selger i Chicago, samt en 
lang erfaring med håndtering av internasjonale 
lisensavtaler. Han var også klarsynt i henhold til 
ytre samfunnsdreininger, som industrialiserin-
gens eksplosive utvikling, glødelampens inntog, 
og økende etterspørsel til den voksende mid-
delklassen. Og det viktigste av alt: det økende 
behovet for godt arbeidslys på fabrikker og ar-
beidsplasser rundt om i verden.  

Så på tross av at infrastrukturen til markeds-
føring og salg i utlandet ikke var tilrettelagt i 
Norge på den tid, brukte Jac sine fordeler: et 
godt design, markedsføringsteft, risikovilje 
og klarsynthet, som la grunnlaget for et stort 
marked og et dertil verdensrenommé. Og det 
er i denne kombinasjonen at genistreken ligger, 

Å FORSTÅ POTENSIALET I DESIGNET 

I samtale med Widar Halén: Seniorforsker, tidligere direktør for design og 
kunsthåndverk, Nasjonalmuseet

Fra samlingen på Nasjonalmuseet, Oslo.
From the collection at The National Museum, OsloFrom the collection at The National Museum, Oslo
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hvor norske grundere og bedrifter burde kunne 
ha mye å lære.

EN INGENIØRS BLIKK
Jac var ingeniør, og jeg vil anta at han på 
30-tallet sannsynligvis lette etter inspirasjon til 
videreutvikling av objekter som kunne tilfreds-
stille et økende behov for funksjonelle hjelpe-
midler til kontor, fabrikk og hjem. Jeg vil anta 
at han hadde mye kunnskap om hva som var 
i bevegelse, og at han ikke kunne ha unngått å 
lese om Anglepoisen i et av de mange tekniske, 
utenlandske magasinene fra den tiden. Jeg er 
derfor usikker på om historien om at en An-
glepoise-lampe tilfeldigvis ble sendt til ham kan 
stemme? Hvorfor skulle en symaskinprodusent 
legge ved en lampe oppi en av sine tilsendinger? 
Jeg tror dette har blitt en god historie skredder-
sydd av Jac Jacobsen for å lage bildet litt mer 
naivt og mindre kalkulert enn hvordan virkelig-
heten var. Å pynte til historien på denne måten, 
viser jo bare at han hadde et øye for markeds-
føring.

Det å få inspirasjon fra andre er i seg selv heller 
ikke noe galt, ettersom vi alle får gode ideer fra 
andre. Og det blir ikke ansett som et problem at 

L-1 var sterkt inspirert av Anglepoisen. For Jac 
kjøpte rettmessig lisens til det norske markedet, 
og forbedret lampen til det nesten ugjenkjenne-
lige. Den ble smidigere og lekrere med et helt 
annet design som gikk rett inn hos amerikanere 
og i store deler av verden. Den hadde i så stor 
grad blitt forbedret til en annen klasse enn An-
glepoisen, og kan derfor på det rent designmes-
sige ikke sammenlignes.  

At lampen har holdt seg så populær gjennom 
nesten et århundre, har også mye å gjøre med 
dens trofasthet mot seg selv. Lampen har til 
stadighet gjennomgått fornyelser, men for-
nyelsene har aldri gått på bekostning av den 
stramme og rendyrkede linjen som har vært dens 
signatur helt fra starten. Det å utvikle og repro-
dusere objektet over så lang tid, og å være tro 
mot sitt eget design uten å bøye av for tidsrikti-
ge trender, er en stilsikkerhet det står respekt av. 
Det kan kun sidestilles med suksesser danskene 
og svenskene har klart å gjøre med et fåtall av 
sine klassikere. Et så stilrent og stramt objekt 
med en så ren design, er det veldig få nor ske de-
signprodukter som kan matche, og gjør 
dette til en klassiker av de sjeldne.

The great thing about the Luxo lamp is that Jac. 
Jacobsen developed the concept with an un-
derstanding of the potential of the design; this 
was unique at the time - especially in a Norwe-
gian context. There are very few people in Nor-
way that have managed to create good design 
and enjoyed global success.

There are many reasons for this, but to a large 
extent it is down to Norway lacking professional 
marketing and PR machinery, both at a national 
level and at each production unit. A focus on 
(and facilitation of) opportunities for export of 
Norwegian products was not part of the think-
ing at the time, and it was understood far too 
late which steps were needed for products to 
succeed at an international scale. Norwegian 
companies consisted of small production units 
and lacked the financial strength to invest abro-
ad. Such a strategy often depended on having 

the right network of contacts and a willingness 
to take risks.

And that’s exactly what Jac had. With his expe-
rience as a salesman in Chicago and long expe-
rience handling international licensing agree-
ments, looking to the US came naturally to him. 
He also had a gift for understanding changes in 
society such as the explosive development that 
industrialisation brought with it; the advent of 
the incandescent lamp and the growth of the 
middle classes. And most importantly, the in-
creasing need for good working light in factories 
and workplaces around the world.

Though there was a lack of infrastructure for 
marketing and sales abroad in Norway at that 
time, Jac made good use of his advantages: a 
good designer, a flair for marketing, a willingness 
to take risks and a clear vision - all of which laid 

UNDERSTANDING THE POTENTIAL 
OF THE DESIGN
A conversation with Widar Halén: Senior scientist and former director of Craft and Design, 
The National Museum, Oslo
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the foundation for entering a large market and 
earning a world-renowned reputation. It is in 
this combination that his genius can be found, 
and from which Norwegian entrepreneurs and 
companies could learn a lot.

THE LOOK OF AN ENGINEER
Jac was an engineer, and I would assume that 
in the 1930s he was probably looking for in-
spiration for further development of objects 
that could satisfy a growing need for functional 
aids for offices, factories and homes. I would 
assume that he had a lot of knowledge about 
what was going on in the world, and that he 
must have read about The Anglepoise in one 
of the many technical and foreign magazines of 
that time. I’m not sure whether the story about 
the two Anglepoise lamps  supposedly sent to 
him by accident is true, though. Why should a 
sewing machine manufacturer add lamps to one 
of their shipments? I think this has become a 
good story developed by Jac Jacobsen to paint 
a more naïve picture, making it seem less cal-
culated. Embellishing the story in this way only 
demonstrates his knack for marketing.

Getting inspiration from others is not in itself 

a bad thing, either, since we all get good ideas 
from others all the time. And it is not conside-
red a problem that the L-1 was strongly inspi-
red by the Anglepoise. Jac rightfully bought the 
license for the Norwegian market and improved 
the lamp almost beyond recognition. It became 
smoother and more beautiful, with a completely 
different design that resonated in America and 
large parts of the world. It had been developed 
into a different class from the Anglepoise and 
can thus not be compared purely in terms of 
design.

The lamp’s popularity for almost a century has 
a lot to do with it being true to itself. The lamp 
has constantly undergone renewal, but never at 
the expense of the strict and pure design that 
was its signature from the very beginning. De-
veloping and reproducing the object over such 
a long period of time, and being true to one’s 
own design without giving in to contemporary 
trends, is a style that demands respect. It can 
only be compared to the successes Denmark 
and Sweden have achieved with just a few of their 
classics. Such a stylish and stripped-down object 
is only matched by a very few Norwegian design 
products and makes this a classic of the rarest kind.

Amerikansk reklame fra 60 tallet, med Simmons-skjerm. 
American ad from the 60s, with Simmons  lamp-head.American ad from the 60s, with Simmons  lamp-head.
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Bevisstheten rundt norsk design, som et viktig 
ledd innenfor skandinavisk design, har opplevd 
en renessanse med økt oppmerksomhet og inter-
nasjonal aksept i den senere tid. Norsk designs 
storhetstid blir regnet å tilhøre epoken Scandina-
vian Mid Century, altså i perioden fra 1930/40-
tallet og frem til 1975. Mens epokens tidligere 
anseelse har vært kreditert de nordiske landene, 
med hovedfokus på Danmarks, Sveriges og 
Finlands bidrag, har Norge falt igjennom 
og ofte blitt glemt bort. Grunnene kan være 
mange, men nå er situasjonen en annen. Den 
sterke, norske designtradisjon som utspant seg 
i dette tidsrommet har nå fått internasjonale 
sentrale aktører til også å rette blikket mot det 
norske. En inkludering som både omfavner his-
torikken, men også dagens nyskapning og inno-
vasjon, hvor norske designere nå står rakrygget 
ved siden av sine nordiske kollegaer som like-
verdige partnere. 

Dette er et resultat av et generelt økt fokus 
på kulturelle, historiske referanser og lokal 
identitet, som en motreaksjon på en gradvis 
utvanning av særtrekk i kjølvannet av økt globa-
lisering innenfor produksjon og forbruk. Siden 
utviklingen i handel og kommunikasjon har 
krympet avstandene til de nasjonale og kultu-
relle ytterpunktene, setter man nå i større grad 
søkelyset på de historiske referansene, og får 
på den måten løftet frem glemte og oversette 
epoker. Motreaksjonen har derfor ført til en re-
vitalisering og fokus på opprinnelse og autenti-
sitet, noe som også i dette tilfelle gjelder norsk 
design. 

Luxolampen er et designobjekt som tilhører 
denne perioden, og er også et direkte resultat 
av samfunnsmessige omveltninger i tidsrommet. 
Fra industrialismens inntog med dens konflikt-
skaping og oppbygging, gjennom modernismen 

I samtale med Martin Egge Lundell: Professor grafisk design og illustrasjon, KHiO

ØKT INTERESSE FOR NORSK 
DESIGNHISTORIE
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mot slutten av 70-tallet, da rammene for norsk 
design ble forandret grunnet internasjonale 
markeds- og produksjonsstrukturer. Luxolam-
pen har overlevd frem til i dag, og opplever nå 
en markant økt interesse. Først og fremst som 
designikon, men også for dens funksjonalitet og 
spennende historie og form. 
 
HVA ER ET DESIGNPRODUKT? 
Om man tar utgangspunkt i hva et designpro-
dukt er, altså et produkt som er tenkt, utført 
og produsert med en sammenhengende idé og 
med én eller flere skapere, er det to produkter 
fra norsk designhistorie som peker seg ut; 
Tripp-trapp-stolen og Luxolampen. Det er 
derfor naturlig å stille seg spørsmålet: Har disse 
en fellesnevner? Det mest fremtredende er at 
begge er funksjonsdrevne og fyller en spesifikk 
funksjon hvor de løser et problem. Tripp-trapp-
stolen er en fleksibel og justerbar barnestol som 
passer alle størrelser, og løser dermed problemet 
ved at barn vokser. Luxolampen løser behovet 
for et fleksibelt og godt lys som både er stabilt, 
justerbart og som ikke siger over tid. I Luxos 
tilfelle er det definitivt det funksjonelle som har 
vært i forsetet, med det mål å gi en fleksibel og 
presis lyskilde tilpasset en persons definerte ar-
beidsområde. 

Og det er nettopp i fleksibiliteten det store 

fortrinnet til Luxolampen ligger, og som også 
forklarer lampens kommersielle suksess både i 
privatmarkedet og til institusjoner verden over. 
Da lampen kom, var godt lys en mangelvare 
og gode lyskilder som kunne tilfredsstille in-
dustrialismens økende behov for lys, var sterkt 
etterspurt. Bygging av den moderne infrastruk-
turen krevde mer lys: Skoler og helsesektor. 
Fabrikker og produksjonsenheter. Bygging av 
båter, biler og bygninger. Ingeniører og arki-
tekter. Og ikke minst utbyggingen av private 
hjem som eksploderte i takt med middelklassens 
fokus på de hjemlige sfærer. Alle hadde behov 
for bedre lys, og en praktisk lampe som bedret 
lysforholdene radikalt til både hjem og arbeid, 
hadde et umettelig marked å henvende seg til. 

HVA ER NORSK DESIGN?
Hvis man skal finne en fellesnevner for hva som 
preger fremgangsrik, norsk design, vil stikkor-
det være at den er løsningsorientert med en 
ingeniør faglig tilnærming. Dette til sammenlig-
ning med det svenske og danske, som i større 
grad bærer preg av et eksklusivt og kostbart 
design. Mye av forklaringen kan man finne 
i at Danmark og Sverige hadde en kjøpesterk 
middelklasse og et borgerskap, som utgjorde et 
stort marked for denne type produkter. I Norge 
fortonet det seg annerledes ettersom Norge 
hadde en mindre bemidlet og urban kjøpekrets 

å rette seg mot. Norge var relativt fattig, hadde 
ingen adel eller embetskrets, og hadde derfor 
heller ikke en kjøpesterk middelklasse som var 
interessert i å kjøpe eksklusive varer. Med en 
proteksjonistisk politikk, og en dårlig utbygd 
infrastruktur for eksport av varer, forble Norge 
en liten eksportnasjon, og produserte hovedsa-
kelig mot et lokalt marked med små og private 
kunder. Befolkningen besto av fiskere og bønder 
som var dyktige til å forvalte råvarer, samt 
utnytte og foredle tildelte ressurser. Og det var 
på dette området nordmannen utviklet sin spiss-
kompetanse og ble verdensledende innenfor sitt 
fagfelt. Foredling av fisk, utvinning av olje, opp-
finnelse av kraftfor, aluminium - alt dette som 
har gitt grunnlaget for den velstand man ser i 
dag. 

Med dette perspektivet til grunn, er det naturlig 
at Norge ikke utviklet seg til å bli en stor de-
signnasjon med fokus på utvikling av formgitte 
varer. Norge fikk sin Hydro, Rjukan, Kongsberg 
og Aker Kværner, mens svenskene fikk sin SAAB, 
Volvo, Eriksson, Hennes&Mauritz og IKEA, og 
danskene sin PH-lampe, Bang & Olufsen og 
Arne Jacobsen-stoler. Gjennom etableringen 
av verdenskonsern i den størrelsen, har disse 
generert tusenvis av internasjonale designere 
i toppsjiktet, noe som uten tvil har styrket den 
nasjonale faglige kompetansen. Ringvirkningen 

av disse etableringene har naturligvis også gitt 
utslag på utdannelsesinstitusjonenes innholds- 
og omdømmenivå, som igjen har tiltrukket seg 
og utviklet faglig tyngde. De store konsernene 
har derfor vært med på å skape store designna-
sjoner, noe vi i Norge ikke har hatt mulighet til 
å ta del i på samme nivå. 

HVORFOR  – OG NÅR,  BLIR ET 
PRODUKT ET IKON? 
I det store bildet har nordmenn et uartikulert og 
ubevisst forhold til Luxolampen. Dette, skulle 
man tro, er til tross for at den har vært en del 
av vår nære horisont på de fleste arenaer, både 
privat og i offentlig rom. Men det er nettopp 
på grunn av lampens store tilstedeværelse i det 
daglige liv at den har fått passere under vår opp-
merksomhetsradar i så lang tid. Den har vært et 
såpass naturlig element i vår hverdag at den har 
blitt usynlig for oss. 

Så når begynte lampen å bevege på seg? Når 
begynte vi å se den? Som eksempel kan man se 
på norske kunstinstitusjoners bruk av lampen, 
hvor den først og fremst har hatt en praktisk og 
pragmatisk rolle, med den oppgave å gi gode 
lysforhold til studenter og ansatte, i verksteder, 
klasserom og møterom. Ser man til KHiO, har 
lampen alltid vært hovedlyskilde hva gjelder 
arbeidslamper. Man kan stille seg spørsmålet 
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om hvorvidt den har blitt brukt som et bevisst, 
norsk designobjekt, eller kun av funksjonelle og 
praktiske årsaker. Og når - og hvorfor - bikket 
den eventuelt over fra å være kun en lyskilde til å 
bli et norsk designobjekt? I dag fungerer den på 
begge arenaer både som et ikon og ved at den 
gjør jobben den var designet for: å gi godt lys.

Merkelappen som ikon, eller representant for 
et område, land eller tidsepoke, er statuser som 
naturligvis blir satt på i ettertid når produktet 
har levd en stund. I Luxolampens tilfelle vil 
det derfor være lite hensiktsmessig å analysere 
hvorvidt Jac. Jacobsen hadde et ønske om å 
representere noe større enn seg selv da han 
designet lampen. Når man tenker ut et produkt, 
er det ikke naturlig å tenke på i hvilken grad 
man skal være en representant for sin tidsepoke 
eller nasjon. Man ønsker å utvikle et produkt, 
og da blir rammene man jobber innenfor en 
naturlig del av merkelappen, snarere enn et ledd 
i tilblivelsen. Eventuelle markører man ønsker å 
legge til produktets varemerke, kan enten være 
et bevisst ledd i en markedsføringsstrategi, eller 
noe som blir definert av andre i etterkant. Men 
sjelden en forutsetning for å produsere noe. 

LUXOS TROFASTHET MOT SEG SELV
Det er derfor interessant å se hvordan Luxo-

lampen har utviklet seg både estetisk og funk-
sjonelt. Og på hvilket tidspunkt Jacs erkjen-
nelse av dens ikonstatus kom, og hvordan 
han eventuelt valgte å forholde seg til det. 
Et produkt som oppnår en viss levealder, går 
alltid gjennom forbedringer av enten estetisk 
eller teknisk karakter, ettersom produktet 
alltid bør være en del av sin samtid. Ser man 
nærmere på hvordan de ulike Luxomodellene 
forandret utseende, er det tydelig at den mest 
iøyenfallende forandringen skjer i tilknytning 
til skjermen. Skjermen gjennomgår ulike an-
siktsløftninger til det nesten ugjenkjennelige 
på flere av modellene, hvor den fremstår som 
en helt ny lampe tilpasset varierende trender. 
Denne jevnlige utskiftingen kan virke panisk i 
sin iver etter å treffe et nytt publikum, men ut-
skiftningen var også et resultat av nye tekniske 
løsninger som forbedring av lyskvalitet, for-
hindring av varmeutvikling, bedre tilgjengelig-
het for bryter, større mobilitet i festet etc. Slik 
at den originale formen som ble hentet frem på 
90-tallet i nostalgiens øyemed ikke var en re-
produksjon av den gamle lampen, men en helt 
ny lampe tilpasset datidens moderne teknikk, 
puttet inn i et gammelt design. 

Løftearmen har også gått gjennom utallige for-
bedringsprosesser, men til forskjell fra skjermen 
har ikke den påvirket utseendet nevneverdig. 

Her har de vært trofaste mot den nedstripp ede, 
fjærbalanserte armen, hvor synlige fjærer og 
skruer har vært en del av det autentiske og joviale 
utrykket. Ved noen få modeller ble fjærene 
forsøkt skjult, noe de raskt gikk tilbake på. Fjær-
systemet er selve kjernen i lampens vesen, og 
er en bærende del av lampens utforming. Alt 
som ikke forbedrer det tekniske, blir regnet som 
unødvendig og skal derfor heller ikke være til 
stede. Det overflødige blir skrelt vekk, hvor man 
til slutt står tilbake med kun det som har en 
direkte funksjon. 

At utskiftingen av skjermen har vært hyppig og 
radikal, sier mye om Luxos forhold til lampen 
som et designikon. Det reflekterer at de ikke 
var nevneverdig bevisst den ikoniske statusen 
lampen etter hvert utviklet seg til å få, og at 
de heller valgte å fokusere på å tilpasse seg 
samtidens stil og uttrykk. Man kan si at lampens 
troløshet mot seg selv er et visuelt uttrykk for 
bedriftens fokus på å overleve i et vanskelig 
marked. Hadde Luxolampen vært utviklet i et 
annet europeisk land, ville de etter all sannsyn-
lighet vært mer tro mot det originale designet, 
ettersom designet i seg selv ville blitt ansett 
som det viktigste element. Som eksempel kan 
nevnes Best Lite-lampen (Robert Dudley Best 
1892-1984), en vakker lampe fra samme tids-
periode, hvor også armen er vakkert utformet 
med et elegant, helhetlig design. Her har de 

vært trofaste mot det opprinnelige designet hele 
veien, nettopp fordi selve designet ble ansett 
som det vesentlige. For Luxolampens del sto det 
ingeniørfaglige i fokus, og var vurdert som selve 
kjernen i produksjonen. Det estetiske fungerte 
mer som en innramming til den tekniske kon-
struksjonen, som man justerte etter samtidens 
trender og etterspørsel. 

Dette illustrerer et kjent, norsk fenomen 
innenfor flere fagområder, og kan være noe 
av grunnen til hvorfor Norge ikke har utviklet 
seg til å bli en stor designnasjon. Nemlig at det 
tidligere har vært for lav forståelse for verdien av 
hva godt design representerer. Med dagens mer 
skjerpede blikk for designets verdi, ville man si 
at det er Luxo-skjermen som er designets juvel, 
og at det derfor er merkverdig at det nettopp er 
dette elementet man velger å bytte ut. Denne 
erkjennelsen nådde også til slutt Luxo, og var 
naturligvis grunnen til at de hentet opp det opp-
rinnelige designet og videreutviklet det til den 
moderne, klassiske lampen vi ser i dag. 

Stillingen som klassisk ikon, og symbolverdi en 
som ligger i sin egen opprinnelse, er ikke alltid like 
intuitiv når man skal definere sitt eget produkt. 
Som i dette tilfellet, hvor gjenklangen og defini-
sjonen kommer fra eksterne aktører, tilhørende 
en annen bransje enn der man føler en naturlig 
tilknytning til. 
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Over the last few years, Norwegian design has 
enjoyed a renaissance, with heightened interest 
and increased international acceptance of it as 
an important part of Scandinavian design. The 
Scandinavian Mid Century era, from the 1930s 
to 1975, is generally regarded as the heyday 
of Norwegian design. While accomplishments 
were credited to Denmark, Sweden and Fin-
land, Norway’s contributions slipped through 
the cracks. There were many reasons for this, 
but today it’s a different reality. The strong Nor-
wegian design tradition from this era now enjoys 
international recognition. It’s an inclusion that 
embraces history as well as the innovation of 
today, now that Norwegian designers stand next 
to their Nordic colleagues as equals.

This is a result of an increased focus on cultural, 
historical references - as well as local identity 
- as a counter-reaction to a gradual dilution of 
these characteristics in the wake of globalisation 
in manufacturing and consumerism. Global tra-
de and communication have reduced the gap 
between national and cultural extremities, and 
there is now a spotlight on historical references 
that highlight bygone times. This counter-re-
action has led to a revitalisation and a focus on 
origin and authenticity, and this also applies to 
Norwegian design.

The Luxo Lamp is a design object from this 
period of time, and is a result of the societal 
changes that occurred during this time. From 

A conversation with Martin Egge Lundell: Professor of Graphic Design and Illustration, The National 
Academy of Arts, Oslo

A HIGHTENED INTEREST IN THE HISTORY 
OF NORWEGIAN DESIGN
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industrialisation, which created both conflicts 
and construction, via modernism at the end of 
the 1970s, the framework for Norwegian design 
changed alongside changes in the international 
structures of markets and production. The Luxo 
Lamp has survived till this day and is now en-
joying new and increased interest; firstly as a 
design icon, but also because of its functionality, 
exciting history and design. 

WHAT IS A DESIGN OBJECT?
If we define a design product as a product who-
se idea is executed and manufactured as a cohe-
rent idea, and by one or several creators, then 
two objects in the history of Norwegian design 
stand out: The TrippTrapp Chair and the Luxo 
Lamp. And do these two objects have anything 
in common? The obvious answer is that they 
are both functional and they both solve a pro-
blem. The Tripp Trapp Chair is a flexible and 
adjustable high-chair for children of all sizes, 
solving the issue of seating a growing child. The 
Luxo Lamp provides for the need for a flexible, 
functional, adjustable lamp that neither moves 
nor sags over time. For the Luxo Lamp, functi-
onality has always been paramount, its aim to 
provide a flexible and precise source of light 
perfectly bespoke to a person’s workspace.

The advantage of the Luxo Lamp is its flexibility, 
which explains the lamp’s commercial success 
both in the private market and at institutions all 
over the world. When the lamp was designed, 
good lamps were scarce and good sources of 
light to meet the needs of industry were in high 
demand at factories and production units, facil-
ities for building boats and cars, and for engine-
ers and architects. And not to mention in the 
construction of new homes, which soared as 
the middle classes became more home-bound. 
Everyone wanted better light, and a practical 
lamp that radically improved the lighting both at 
home and at work was greeted by an insatiable 
market.

WHAT IS NORWEGIAN DESIGN?
Successful Norwegian design is characterised 
by being solution-oriented and made by engine-
ers, whereas Swedish and Danish design is for 
the larger part exclusive and expensive. Sweden 
and Denmark’s wealthy middle classes constitu-
ted a vast market for this kind of merchandise; 
Norway, however, had a less affluent and urban 
customer base. Norway was a relatively poor 
country that had abolished its nobility in 1821, 
and thus had a less affluent middle class to buy 
exclusive goods. 

With a protectionist policy, and a badly de-
veloped infrastructure for exporting goods, Nor-
way remained an insignificant nation in terms of 
exports, focusing mainly on a local market con-
sisting of fewer, mostly private customers. The 
population mostly consisted of fishermen and 
peasants skilled at exploiting and refining natural 
resources, and it was at this that the Norwegi-
ans developed their expertise and became wor-
ld-leading within their field: Fish processing, oil 
extraction, the invention of feed manufacturing, 
aluminium production – and even today these 
industries constitute the foundation of the high 
living standards in Norway. 

With this in mind, it’s only natural that Nor-
way did not evolve into a great design nation. 
Norway developed companies such as Hydro, 
Rjukan, Kongsberg and Aker Kværner, while the 
Swedes developed SAAB, Volvo, Ericsson, H&M 
and IKEA. The Danes made the PH Lamp, Arne 
Jacobsen chairs and companies such as Bang 
& Olufsen. Through establishing these global 
businesses, the Swedes and Danes produced 
international and world class designers that rai-
sed the level of competence at home while in-
creasing the quality of colleges and universities 
- which in turn increased professional gravitas. 

These great companies were part of creating 
great design nations, while in Norway this was 
not accomplished at the time. 

WHY – AND WHEN – DOES A PRODUCT 
TURN INTO AN ICON?
Generally, Norwegians have an unarticulated 
and unconscious relationship to the Luxo Lamp. 
This is despite the lamp being a part of our lives 
both privately and professionally. But it’s preci-
sely because of its omnipresence in our daily li-
ves that it has gone under our radars, becoming 
such a natural part of our everyday life that it 
has made itself invisible. 

So when did we actually start seeing it? As an 
example, we can take a look at how Norwegian 
cultural institutions have used the lamp, whe-
re it has first and foremost had a practical and 
pragmatic role; its task is to provide good ligh-
ting conditions for students and professionals in 
workshops, classrooms and meeting rooms. At 
the National Academy of Arts, the lamp has al-
ways been the main light source in workspaces. 
One can ask whether it has been deliberately 
used as a Norwegian design object, or merely 
for functional and practical reasons. And when 
– and why – did it transform from a light fixture 
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into a Norwegian design object? Today, it functi-
ons both as an icon and as it was intended - to 
provide good light.

The ‘iconic’ tag, as representative of an area, 
country or era, can be attached when a produ-
ct reaches a certain age. For the Luxo Lamp, it 
doesn’t make a lot of sense to analyse whether 
Jac. Jacobsen wanted it to represent something 
larger than himself when he designed it. When 
you try to create a product, it’s not natural to 
consider whether you will be representing an 
era or a nation. You merely want to make a 
product within existing boundaries, rather than 
making the boundaries part of the creation it-
self. Potential tags you want to embed in the 
trademark of the product can either be a cons-
cious part of a marketing strategy or something 
defined by others later on. It is, however, rarely 
a prerequisite to actually producing anything at 
all. 

THE LUXO LAMP’S FAITHFULLNESS TO ITSELF
It’s interesting how the Luxo Lamp has de-
veloped both aesthetically and functionally, and 
when Jac’s acknowledgement of its status as an 
icon became apparent and how he chose to re-
late to that. A product that reaches a certain 

age always goes through aesthetic or technical 
changes, since the product should always be re-
levant to the present time. Looking more close-
ly at how the different models of the Luxo Lamp 
have changed in appearance, it’s evident that 
the most conspicuous change is to the shade. 
The screen has gone through various facelifts 
rendering it almost unrecognisable in several of 
the models. It has appeared almost as a brand-
new lamp, adapting to different trends. These 
constant changes could seem like desperate at-
tempts to reach new audiences, but they were 
also a result of new technical solutions, such as 
improvement to the light quality, switch and mo-
bility, as well as a reduction in the heat from the 
lamp. The original design, revived in the 1990s 
for nostalgic reasons, was not a reproduction of 
the old lamp. It was actually a new lamp fashio-
ned with modern and technological advances in 
the shape of the old design.

The spring-balanced arm has also been through 
countless improvements, but unlike the lamp 
head, the arm has not changed significantly. 
The producers have been faithful to the strip-
ped-down spring-balanced arm, where visible 
springs and screws have always expressed its 
authenticity and jovial expression. The springs 

were hidden on a few models, though these 
designs were quickly abandoned. The spring 
system is the core of the lamp and it sustains 
the whole fixture. Anything that is not relevant 
to technical improvement is regarded as super-
fluous and thus removed. Anything extra is pe-
eled off and what is left is one hundred per cent 
functional.

The numerous and radical changes to the scre-
en say a lot about Luxo’s relationship with the 
lamp’s status as a design icon. They did not pay 
attention to the iconic status the lamp grew to 
enjoy; the manufacturers instead focused on 
adapting to the style of the present time. One 
could say that the lamp’s lack of faith in itself is 
a visual expression of the company’s focus on 
trying to survive in a difficult market. If the Luxo 
Lamp had been made in another European co-
untry, the manufacturers would probably have 
been more faithful to the original design, as the 
design itself would have been regarded as the 
most important aspect. The Best Bite Lamp 
(Robert Dudley Best 1892-1984) is a beautiful 
lamp from the same era, the arm beautifully 
shaped with an elegant and complete design. 
Best Bite Lamps were always true to their origi-
nal design, as the design itself was regarded as 

the most important aspect. For the Luxo Lamp, 
however, the engineering aspect was key and 
was regarded as the very core of the product. 
The aesthetics were more of a frame for the 
technical construction, adjusted according to 
current trends and demand. 

This also illustrates a well-known Norwegian 
phenomenon within several fields of expertise 
and could explain why Norway has never been a 
great country for design - a low appreciation for 
the value of good design. With today’s more ho-
ned view of the value of design, the Luxo Lamp’s 
head can be regarded as the jewel of the de-
sign, and it’s therefore surprising that it was this 
part that the manufacturers chose to redesign. 
In the end, this realisation eventually reached 
Luxo, and the original design was revived and 
developed into the modern classic lamp we see 
today. 

An understanding of a product’s position as a 
classic icon, and the symbolism that lies in its 
own origins, is not always intuitive when defining 
your own product. As this case illustrates, this is 
particularly true when definition and recogniti-
on come from a different industry than the one 
you feel a natural connection with.
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På slutten av 1950-årene begynte firmaets even-
tyrlige fremgang å dabbe noe av. Det virket 
som firmaet var inne i en saneringsperiode, og 
agentene klaget over at de ikke hadde den for-
tjeneste som innsatsen berettiget til. En meget 
følbar konkurranse hadde etter hvert begynt å 
gjøre seg gjeldende. Patentet var utgått, og både 
gamle og nye lampefabrikker satte i gang med 
å kopiere Luxo for etter hvert å arbeide seg 
godt inn på sitt lokale marked. De som direkte 
kopierte Luxo var følgende: Swing Lamp 
Corp., Kirkeby (norsk), Ledu Lamp Corp. og 
Femo-lampen (begge svenske), Swing-0-Lite, 
Glide Lite, Burton Man. Corp., 0. C. White, 
Dazor Manufacturing, Acme Light Products 
(alle USA) og Z-Lite (japansk). Alle disse kom 
med fjærbalanserte lamper. Ellers var det nok 
av andre konkurrenter i plassbelysning: Kurt 
Verson, Swivelier, Lightolier, Trombolite. Et par 

av disse kjøpte mistenkelig meget Luxo på den 
tiden, som regel en sikker forløper for senere 
konkurranse. 

Det er klart at disse konkurrentene innvirket på 
Luxos salg mens de ennå var nye. Etter hvert 
som Luxo ble bedre kjent som kvalitets lampe, 
og salget bedre organisert, ble konkurrentene 
stadig mer anemiske og bortfalt igjen én etter 
én. Men da hadde de alt bidratt til å gjøre 
heisekran lampen kjent, og det gikk opp for meg 
hvilken nytte vi siden har hatt av en slik konkur-
ranse. Markedet får mer tillit til et produkt som 
ikke bare lanseres av én enkelt, men som en hel 
bransje går inn for. Andre hadde vært med på å 
trekke lasset som et innføringsarbeid er. De som 
overlever får desto større momentum. 
Luxo har mye å takke sine konkur-
renter for.

«LUXO HAR MYE Å TAKKE SINE 
KONKURRENTER FOR»
- Fra Jacs memoarer: Med jobben som hobby gjennom 50 år.

In the late 1950s, the company’s adventurous 
progress had started to wane. The company 
was in a period of reorganisation, and investors 
complained that were not seeing the profits 
that they were entitled to. We were starting to 
notice strong competition, too. The patent had 
expired, and both old and new lamp factories 
began to copy the Luxo in order to eventual-
ly work their way into their local markets. The 
Luxo was directly copied by: Swing Lamp Corp, 
Kirkeby (Norwegian), Ledu Lamp Corp and the 
Femo lamp (both Swedish), Swing-0-Lite, Gli-
de Lite, Burton Man. Corp, 0. C. White, Dazor 
Manufacturing, Acme Light Products (all USA) 
and Z-Lite (Japanese). All of them produced 
spring-balanced lamps. But there were plenty of 
other competitors as well: Kurt Verson, Swivelier, 
Lightolier, Trombolite. A couple of these bought 

suspicious amounts of Luxos at the time, obvio-
usly a sure sign of the competition to come.

It is evident that these competitors affected the 
Luxo’s sales. Yet as Luxo became better known 
as a quality lamp, and sales were better orga-
nised, competitors became increasingly anemic 
and went away one by one. By then, they had 
already contributed to making the lamp famo-
us, and it has dawned on me how such compe-
tition can be very advantageous. Markets gain 
more confidence in a product that is not only 
launched by a single company, but which an 
entire industry goes for. Others were involved 
in pulling the load. Those who survived, gained 
even more momentum. Luxo has a lot to thank 
its competitors for.

- From Jac’s memoirs: Med jobben som hobby gjennom 50 år.

“LUXO  HAS A LOT TO THANK ITS 
COMPETITORS FOR”
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DISNEY OG LUXOLAMPEN 
Etter at patentavtalen utgikk i 1952, har kopier 
blitt produsert over hele verden. I sin samtid så 
dette skummelt ut, men på lang sikt har det kun 
styrket varemerket til L-1, og ifølge Jac befestet 
dens posisjon som et originalt og autentisk 
design produkt.

Med en fysisk fremtoning som en robot, med et 
søtt hode, smidig kropp og fot som kan bevege 
seg i alle retninger, er lampen så full av sjarm 
at til og med Disney innlemmet den i sin rekke 
av elskede Disney-figurer. Disney tryllet lampen 
frem til en animert og levende lampegutt kalt 
Luxo Jr., som nå lever side om side med sine 
Disney -venner i Disney World. I tillegg er 
den også blitt hovedmaskot i Pixar Animation 
(underbruk av Disney), men det var først da 
Disney startet å produsere fysiske lampe kopier 

også kalt Luxo Jr. i tilknytning til en film-
lansering, at Luxo satte foten ned. Dette utviklet 
seg til et rettsoppgjør mellom Disney og Luxo, 
hvor et kompromiss til slutt ble inngått. 

Ideen til figuren ble utviklet da den amerikan-
ske animasjonslegenden John Lasseter skulle 
regissere sin første animerte kortfilm i 1986 for 
Pixar Animation. Inspirasjonen til karakteren 
fikk han fra skrivebordet der han satt og strevde 
med karakterdannelser. Nemlig lampen på 
skrive bordet, en Luxolampe LS, produsert av 
Luxo og tegnet av Jac. Jacobsen. LS-modellen er 
en senere utgave av L-1, og regnes også som en 
designklassiker, og det er også denne modellen 
som er utstilt ved Museum of  Modern Art i 
New York. 

HVA ER EN ORIGINAL?
- i samtale med Jessan, sønn av Jac.*

Fra animasjonsfilmen Luxo-Jr. - Pixar Animation.
From the animationmovie Luxo.Jr. - Pixar Animation.From the animationmovie Luxo.Jr. - Pixar Animation.
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Filmen handler om to lamper som blir gjort 
levende gjennom at de spiller med en ball, og 
figurene har utviklet seg til å bli både viktige 
symboler, maskoter og en signatur til Pixar 
Animation. I årene som fulgte, vokste Lasseters 
firma Pixar seg gigantisk gjennom filmer som 
Toy Story, Finding Nemo og Ratatouille, og lampen 
har hele veien blitt med videre som en maskot 
og et symbol på selskapet.

Senere kjøpte Disney Pixar Animation i 2006, 
og ønsket i anledning lanseringen av filmen UP 
(på norsk Se opp) å profilere Pixar ved å produsere 
en «Limited Edition Luxo Jr. Collectible Pack», 
som inkluderte en miniatyrlampe av LS. Navnet 
«Luxo Jr.» skulle her også bli brukt, et navn 
som tidligere ikke hadde vært tilknyttet hverken 
logoen eller animasjonsfilmen. På toppen av det 
hele bygget Disney en gigantisk «Luxo Jr.»-ani-
masjonsfigur-utgave av lampen i Disney World 
i California. 

I september 2009 leverte derfor Luxo en 
stevning mot Disney til en domstol i New York. 
Det utslagsgivende for stevningen var kun 

basert på Disneys salg av de fysiske lampene 
kalt «Luxo Jr». Bruken av maskoten i logen til 
Pixar har Luxo stilt seg positive til, selv om de 
aldri verken har blitt forespurt om tillatelse, eller 
mottatt en krone. Luxo hadde heller ikke noe 
problem med at en animert figur var oppkalt 
etter deres produkt, så lenge den ikke ble brukt 
i en kommersiell sammenheng. Men da lampen 
ble plagiert, og solgt som en billig plastkopi, 
reagerte Luxo. 

Resultatet og enigheten går i store trekk ut på 
at Disney la seg flate, og at de har sluttet å selge 
kopien av lampen i tilknytning til filmen Se opp. 
Til gjengjeld skal Pixar fortsatt få lov til å bruke 
Luxo Jr. i sin logo, samt beholde den animerte 
gigantfiguren i Disney World California. 

* Kilde: Aftenposten 16.10.2011

L-1 OG JJ-LAMPEN
I kjølvannet av ethvert produkt som har opp-
arbeidet seg en viss posisjon, vil det ofte oppstå 
en lang tirade med kopier som kan være til 

stor irritasjon for den originale produsent og 
designer. I tillegg til at åndsverksloven gjør det 
mulig for kopister å komme på banen etter en 
viss tid, kan det også ligge en oppstykket firma-
historie med ulike oppkjøp, kontraktsinngåelser, 
nye rettighetshavere, og andre hendelser som 
har bidratt til at firmaet går i en annen retning. 
Dette er også tilfellet med Luxo, hvor Luxo-
lampen L-1 har fått seg en sterk konkurrent i 
lampen JJ, som går for å være en original på lik 
linje med L-1. JJ markedsfører seg, akkurat som 
L-1, med at det er Jac Jacobsen som designeren, 
og at den er et norsk designikon fra 1937.

Men JJ er ingen original. Men den er heller 
ingen kopi. Den befinner seg et sted midt 
imellom, og er nå blitt den største konkurrenten 
som på mange måter har overgått L-1 som re-
presentant for seg selv, noe som ikke faller i god 
jord hos Luxo.

Selve lampene er nesten identiske, men titter 
man nærmere er det noen små forskjeller som 
skiller dem. Men den store forskjellen ligger i at 
JJ har blitt lansert i utallige størrelser og farger, 

som går langt utover L-1s mer tradisjonelle 
form. JJ har solgt ekstremt bra, og har posisjo-
nert seg i store designforretninger verden over, 
som ironisk nok har som varemerke å promotere 
original, norsk design. 

Den bakenforliggende årsaken til at dette 
skjedde, går tilbake til 1970-tallet da Luxo 
ønsket å etablere et datterselskap i Italia. Dette 
ønsket de blant annet fordi Jac og Jessan hadde 
gode kontakter der, og kjente til miljøer med 
dyktige folk i små, tekniske bedrifter som egnet 
seg som underleverandører. Det ble derfor 
bygget en ny fabrikk i Presezzo nær Bergamo, 
som ble en stor suksess. Dette datterselskapet, 
Luxo-Italiana, var frempå og utvidet repertoa-
ret også med å innlemme andre modeller med 
større vekt på design og dekorativ belysning enn 
funksjon alitet. Det utviklet seg noen stridigheter 
i ledelsen i Norge vedrørende om hvorvidt det 
var riktig å bruke ressursene på annet enn funk-
sjonell plassbelysning, og på bakgrunn av dette 
oppsto det en konkurranse og en splid mellom 
Luxo-Italiana og konsernledelsen i Norge. 
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Saken ble ikke bedre av at de italienske produk-
tene ble stadig mer populære, solgte ekstremt 
bra og fylte etter hvert tykke kataloger både i 
Europa, USA, Canada og Norge.

Etter hvert utviklet striden seg i den grad, at 
ledelsen i Luxo Italiana kjøpte eierrettighete-
ne til Luxo Italiana i 2002, og etter ytterligere 
komplikasjoner og misforståelser solgte det hele 
igjen til en ekstern tilbyder, Firme De Vetro. Og 
det er med dette salget at avtalen med Luxo 
ble brutt, ettersom selskapets produksjons- og 
salgsrettigheter ved en misforståelse, eller dårlig 
oversettelse fra italiensk til norsk, fulgte med i 
kontrakten. At disse rettighetene forsvant fra 

Luxo, blir i etterkant sett på som rene tragedien 
for selskapet, og feilen forårsaket at JJ-lampen 
nå kan produseres i stor skala under beteg-
nelsen «The original». Produktkatalogen, alle 
tegninger, rettigheter, spisskompetanse, en base 
med underleverandører, samt en stor selvtillit 
og et stort marked, tilkom nå Luxo Italiana/
Firme De Vetro. I denne anledningen skiftet de 
også navn på lampen fra L-1 til JJ. Initialene til 
Jac. Jacobsen. Så istedenfor å være en verdifull 
samarbeidspartner som datterselskap, ble altså 
Luxo-Italiana (senere omdøpt til Luxit) hoved-
grunnen til at Luxo har en mindre fremtreden-
de rolle i dag. 

Simmons-skjerm for det amerikanske markedet. 
Simmons lamp-head for the American marked.Simmons lamp-head for the American marked.
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DISNEY AND THE LUXO LAMP 
After the patent expired in 1952, copies were 
made all over the world. This looked scary at 
the time, but in the long run it only strengthe-
ned the L-1 brand and, according to Jac, conso-
lidated its position as an original and authentic 
design product.

With a physical appearance like a robot, and 
a cute head, agile body, and feet that move in 
all directions, the lamp is so full of charm that 
even Disney incorporated the lamp into its ran-
ge of beloved Disney characters. Disney made 
the lamp into an animated and vibrant boy na-
med Luxo Jr., who now lives side by side with 
his Disney friends in Disney World. It has also 
become the main mascot of Pixar Animation (a 
subsidiary of Disney), but it was only when Dis-
ney started producing actual lamp copies, also 
called Luxo Jr., in connection with a film, that 
Luxo said enough is enough. This turned into a 
lawsuit between Disney and Luxo, and a settle-
ment was eventually reached.

The idea for the character was developed when 
the American animation legend, John Lasseter, 
was asked to direct his first animated short film 
in 1986 for Pixar Animation. He got the inspi-
ration for the character from the desk where 
he was struggling to create a character. The so-
lution turned out to be the lamp on his desk, 
a Luxo Lamp LS, manufactured by Luxo and 
designed by Jac. Jacobsen. The LS model is a 
later version of the L-1, and is also considered a 
design classic, and it is this model that is on dis-
play at the Museum of Modern Art in New York.
The film is about two lamps that come to life 
playing with a ball, and these characters have 
in turn developed into both important symbols, 
mascots and a signature for Pixar Animation. In 
the years that followed, Lasseter’s company, Pi-
xar, hit the big time producing films such as Toy 
Story, Finding Nemo and Ratatouille, and the 
lamp became its mascot and the symbol of the 
company.

WHAT IS AN ORIGINAL?
- a conversation with Jessan, son of Jac. *

Fra animasjonsfilmen Luxo-Jr. - Pixar Animation.
From the animationmovie Luxo.Jr. - Pixar Animation.From the animationmovie Luxo.Jr. - Pixar Animation.
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Disney later acquired Pixar Animation in 2006, 
and upon the launch of the film UP, they wan-
ted to profile Pixar by producing a ‘Limited Edi-
tion Luxo Jr. Collectible Pack’ including a minia-
ture version of the LS. The name ”Luxo Jr.” was 
also used, a name that had not previously been 
associated with either the logo or the animated 
film. On top of it all, Disney built a giant ”Luxo 
Jr.” animated character rendition of the lamp at 
Disney World in California.

In September 2009, Luxo filed a lawsuit against 
Disney in a court in New York. The deciding 
factor for the lawsuit was Disney’s sale of the 
physical lamps called ”Luxo Jr.”. Luxo had been 
in favour of its use as Pixar’s mascot, though 
they were never asked for permission nor re-
ceived a penny as compensation. Luxo also had 
no problem with an animated character named 
after their product, as long as it was not used in 
a commercial context. But when the lamp was 
plagiarised, and sold as a cheap plastic copy, 
Luxo reacted.

The result of the agreement was that Disney 
largely accepted the terms and stopped selling 
the lamp in connection with the movie UP. In 
return, Pixar could still use Luxo Jr. in their logo, 

as well as keeping the animated giant character 
in Disney World California. 

* Source: Aftenposten 16th October, 2011

L-1 AND THE JJ LAMP
In the wake of any product that has gained a 
certain position, a lot of copies are often pro-
duced, which can be a great annoyance to the 
original manufacturer and designer. While the 
Copyright Act makes it possible for copyists to 
legally manufacture after a certain time, a frag-
mented company history with various acquisi-
tions, new contracts and licensees, and other 
events, can also contribute to the company go-
ing in a different direction than intended. This is 
also the case with Luxo; the Luxo Lamp L-1 has 
had a strong competitor in the JJ lamp, regar-
ded as an original on par with the L-1. The JJ is 
marketed in the same way as the L-1; a Norwe-
gian design icon from 1937 with Jac Jacobsen 
as the designer.

But JJ is no original. It is not a copy, either. It 
is somewhere in between and has now become 
its biggest competitor, and it has in many ways 
surpassed the L-1 as a representative of itself, 
which is not popular at Luxo.

The lamps are almost identical, but if you look 
closer, there are some small differences that se-
parate them. But the big difference is that the 
JJ has been launched in countless sizes and 
colors, which go far beyond the L-1’s more tra-
ditional design. The JJ has sold extremely well 
and has positioned itself in large design stores 
around the world, which ironically pride them-
selves in promoting original, Norwegian design.

This dates to the 1970s when Luxo wanted to 
set up a subsidiary in Italy. They did this, among 
other things, because Jac and Jessan had a 
good network there and knew skilled people at 
small, technical companies that were suitable 
as subcontractors. A new factory was built in 
Presezzo near Bergamo, which was a great su-
ccess. This subsidiary, Luxo-Italiana, expanded 
its repertoire by incorporating other models 
with greater emphasis on design and decorati-
ve lighting than functionality. There were some 
disputes at management level in Norway re-
garding whether it was right to use resources 
for anything other than functional lighting. So 
competition and a rift arose between Luxo-Ita-
liana and the management in Norway. The si-
tuation was not improved by the fact that the 

Italian produ cts became increasingly popular, 
sold extremely well, and featured in catalogues 
in Europe, the USA, Canada and Norway.

The dispute escalated to such an extent that the 
management of Luxo Italiana bought the compa-
ny in 2002, and after further complications and 
misunderstandings, the company was sold again 
to an external provider, Firme De Vetro. And it is 
here that the agreement with Luxo was broken 
regarding the company’s rights to production 
and sales, due to a misunderstanding or poor 
translation from Italian to Norwegian included 
in the contract. The fact that these rights dis-
appeared from Luxo was subsequently seen as 
a tragedy for the company, and this led to the 
JJ lamp being produced on a large scale under 
the name ”The original”. The product catalogue, 
drawings, usage rights, cutting-edge expertise, 
base of subcontractors, as well as great self-con-
fidence and a large market; all of it now belon-
ged to Luxo Italiana/Firme De Vetro. They also 
changed the name of the lamp from L-1 to JJ, 
the initials of Jac. Jacobsen. So instead of being 
a valuable partner as a subsidiary, Luxo-Italiana 
(later renamed Luxit), became the main reason 
why Luxo has a less prominent role today.
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Det er ikke lett å slippe livsverket sitt og overføre 
det til andre, selv om det blir overlatt i de beste 
hender. Da Jac ble eldre og overlot sjefsjobben 
til Alf  Inge Karlsen, så man ingen tegn til at 
Jac ønsket å slippe taket på det han likte best 
i livet; nemlig å finjustere lampen og lete etter 
detaljert perfeksjon. Hans nye og siste oppfin-
nelse var en bokholder, bygd på et helt tilsvaren-
de prinsipp som lampen, men hvor skjerm og 
hode var skiftet ut med en slags plate som skulle 
kunne holde en bok. På den måten kunne man 
ligge i sengen og ha boken over seg uten å holde 
den selv med tilhørende stive og vonde armer. 
Jac mente at denne ville revolusjonere verden, 
og vokse seg mye større enn Luxolampen. Men 

DE SISTE JUSTERINGENE 

denne gangen fikk han ikke rett. Men for ham 
var prosessen med å lete etter den perfekte flek-
sibiliteten akkurat den samme, og kun en forlen-
gelse av det han hadde lett etter hele livet. Han 
fant igjen sin glød over produktet, og jobbet 
iherdig med ferdigstillelse av bokholderen. 
Ingen problemstilling var endelig eller ferdig 
løst, og utfordringene som sto i kø var akkurat 
de samme som tidligere: elastisiteten i fjærene, 
balanseevnen, det optimale vippepunktet, valg 
av materiale på knotter og skruer, og andre 
smådetaljer som forplantet seg i det uendelige 
jo mer han korrigerte. Det var en evigvarende 
kjedereaksjon som aldri tok slutt, og som Jac 
heller aldri sluttet å interessere seg for. 

- I samtale med Sidsel, datter av Jac. 

Som gammel mann ble han godt tatt vare på 
i Luxo-kretser. På fabrikken i Enebakkveien på 
Nordstrand, fikk han en sinekyrejobb, en slags 
proformastilling hvor han hadde sitt kontor 
med sin pult, sin kaffekopp og sine aviser. Her 
kunne han sysle med, og videreutvikle, finesser 
til både bokholderen og nye lampeideer. 
Sinekyre jobben ble hans viktigste geskjeft, og 
nesten daglig tok han på seg kontordressen og 
kjørte, eller ble kjørt av Jessan, til fabrikken hvor 
han ble mottatt som en konge. Noe han natur-
ligvis likte svært godt. Der vandret han rundt 
med kaffekoppen, snakket med ansatte, fortalte 
en historie, siterte sin Ibsen, og brukte ellers 
tiden på å skru og fikse på en lampearm eller 

tre. Jac ble på en måte fabrikkens maskot, som 
muligens også hadde sin verdi når det gjelder 
både samhold og merkevarebygging. Det var 
ingen tegn til at de ønsket ham ut, men hyppig-
heten av besøkene avtok gradvis dess eldre han 
ble. Han gikk fra daglig besøk, til ukentlige, og 
til slutt ikke noen besøk i hele tatt. Jac døde i en 
alder av 95 år i 1996. 

Men Luxolampen lever fremdeles, prinsip pene, 
tegningene og ideene hans lever til det fulle, 
om at et godt design først og fremst må være 
forankret i en god funksjonalitet, som igjen gir 
rom til å utvikle det estetiske. Og ikke omvendt. 
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It is not easy to let go of one’s life’s work and 
pass it on to others, even when it is left in the 
best of hands. When Jac got older and passed 
on the management to Alf Inge Karlsen, there 
was no sign that Jac wanted to let go of what 
he liked best in life; fine-tuning the lamp and 
achieving detailed perfection. His newest and 
latest invention was a bookrest, based on a very 
similar principle to the lamp, but the lamp-head 
was replaced with a kind of plate that a book 
could rest on and be held in place. That way 
you could lie in bed and have the book above 
you, without having to hold it with your arms. 
Jac believed that this would revolutionise the 
world and become much larger than the Luxo 

Lamp. But this time he was not right. 

But for him, the process of looking for the per-
fect flexibility was exactly the same, and only an 
extension of what he had been looking for all 
his life. He maintained his enthusiasm for the 
product and worked diligently to finish the boo-
krest. The challenges were exactly as before: 
the elasticity of the springs, the balance, finding 
the optimal pivot point, choosing material for 
knobs and screws, and other small details that 
would occur as more corrections and changes 
were made. It was a perpetual chain reaction 
that never ended, and one that Jac never stop-
ped taking an interest in.

- A conversation with Sidsel, daughter of Jac. 

SOME LAST ADJUSTMENTS

As an old man, he was well taken care of in Luxo 
circles. At the factory in Enebakkveien in Nord-
strand, Oslo, he got a sinecure job, a kind of pro 
forma position where he had his office with his 
desk, his coffee cup and his newspapers. Here, 
he could take care of, and further develop, fea-
tures for both the bookrest and new lamp ideas. 
The sinecure job became his most important 
activity, and almost every day he would wear his 
suit and drive, or be taken by Jessan, to the 
factory where he was received as royalty. This 
was something he naturally enjoyed very much. 
He would walk around with his coffee cup, tal-
king to employees, telling a story, quoting Ibsen, 
and otherwise spending his time fixing a lamp 

arm. In a way, Jac became the factory’s mascot, 
which possibly also had its own value in terms 
of both unity and brand building. There was no 
sign that they wanted him gone, but the fre-
quency of visits gradually decreased as he got 
older. He went from daily visits to weekly, and 
finally to no visits at all. Jac died at the age of 
95 in 1996.

But the Luxo Lamp is still alive, and Jac’s prin-
ciples, sketches and ideas live on to the fullest; 
that good design should first and foremost be 
rooted in functionality, which in turn gives room 
to develop the aesthetic. And not the other way 
around.
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NORSK FOKUS I DESIGNHISTORIEN
Hovedårsaken til at norsk designhistorie ikke 
har hatt så mange globale eller internasjona-
le suksesser, ligger ikke i at designet har vært 
dårlig. Snarere skyldes det at produsentene ikke 
har hatt organisatoriske eller finansielle muskler 
til å klare å få et internasjonalt trykk på mar-
kedsføring og distribusjon. Et tydelig eksempel 
på dette er Øyvind Iversens kryssfinerstol 
som er vel så fin som de tilsvarende Arne Ja-
cobsen-stolene, men som falt akterut grunnet 
manglende styrke fra produsentens side. I de 
tilfeller hvor norske produkter har lyktes, slik 
som for eksempel Luxolampen og Stokke med 
Tripp-trapp- stolen, skyldes suksessen først og 
fremst et glitrende godt produkt, som de evner 
å kombinere med et sterkt og rendyrket design. 
Norske produsenter henvendte seg først og 
fremst til et innenlandsk marked, og var sterkt 

knyttet til industrialiseringen fremfor den hånd-
verksmessige tradisjonen. Fokuset var på om 
hvorvidt den kunne stables, om stoffet var utskift-
bart, og om hvor mye man kunne presse prisene 
ned. Et eksempel er Dysthes Laminett-stol fra 
1965, en stablestol som ble sent anerkjent som 
et designobjekt fordi den var enkel og praktisk, 
men mangler det grasiøse. 

Det er vanlig å sette norsk designproduksjon opp 
mot dansk design, som i motsetning til vår var 
ekstremt god på det håndverksmessige. Kunsten 
å kunne ta ut de riktige emnene av treverket, 
holde et eikeemne i hånden og vite om det kan 
bruke det eller ei. En håndverkstradisjon som 
kan sidestilles med den norske kunnskapen 
om trebåtbygging eller lafting. Det motsatte av 
industri, og som ble omfavnet av danskene, men 

 I samtale med Erling Dokk Holm: Førsteamanuensis, Markedshøyskolen, Oslo

«LUXOLAMPEN ER FOR KONTORET DET 
PH-LAMPEN ER FOR HJEMMET»



138 139

i liten grad ble videreført i den norske møbel-
produksjonen. Som eksempel kan man se på 
PH-lampen versus Luxolampen. PH-lampen er 
basert på ideen om lysspredning og lys estetikk 
for rom i hjemmet, mens Luxolampens tilbli-
velse sirkler rundt armens prinsipper og det 
mekaniske som skal gjøre jobben med å kon-
sentrere og bevege lyset. PH-lampen lyser opp 
i hjemmet og har som mål å løfte romfølelsen, 
mens Luxolampen er arbeidslampen som har 
som formål å konsentrere lyset på arbeidsplas-
sen. Luxo var en nyttegjenstand, og ikke en pyn-
tegjenstand, slik den i tillegg har utviklet seg til 
i den senere tid.

Man kan si at det PH-lampen er for hjemmet er 
Luxolampen for kontoret. 

BEHOVSBASERT PRODUKTUTVIKLING 
Hvis man ser til tiden hvor Luxolampen ble født, 
ble det produsert mange lampetyper som lignet 
hverandre. Dette skyltes ikke at de kopierte 
hverandre, men det var heller en situasjon som 
oppsto fordi mennesker i økende grad jobbet på 
kontor. Siden lampens fødeår er1937, og dette 
var en blomstringstid hvor stadig flere tilbrakte 

tiden inne på et kontor, økte naturligvis også 
behovet for konsentrert og mobilt lys. Det er 
altså det funksjonelle aspektet med det økende 
behovet og samfunnsendringen, som gir seg 
direkte utslag i nye produkter. 

Et typisk eksempel hentet fra norsk design-
historie er Ekornes´ Stressless-stol, som får sitt 
store gjennombrudd samtidig som fjernsynet 
blir alle mannseie. Man kan ikke koble Stressless 
fra fjernsynet, like lite som du kan koble Luxo 
fra behovet for godt lys på en kontorarbeids-
plass. 

Produktutviklingsepoken knyttet til møbler, 
interiør og lamper, er veldig dynamisk på 20- og 
30-tallet, nettopp fordi funksjonalismen kobler 
industriell produksjon med nye, store markeder 
som tidligere hadde vært håndverksmessig 
basert. Det skjer en revolusjon i produksjonen av 
møbler og lys som ble båret frem av en ideologisk 
idé om at masseproduksjon får ned kostnadene, 
men også av at samfunnet generelt blir mer in-
dustrialisert, og at nye felt til stadighet legges inn 
under industrialiseringens armer. For første gang 
i historien blir produkter masseprodusert, selv 
om det fremdeles har et håndverksmessig innslag.

Modernismens tro på det industrielt og tekno-
logisk realiserbare, ga ingeniøren og konstruk-
tøren et stort forsprang som formgivere og var 
et viktig bidrag til utvikling av gode design-
objekter. Luxolampen er et klassisk eksempel på 
de mange fine designobjekter og møbler som er 
laget av ingeniører fra den tiden, og som i senere 
tid har fått et bredere nedslagsfelt og status som 
designobjekt. 

KUNSTSTYKKET Å FORBEDRE 
PRODUKTER 
De runde, franske kaféstolene blir i dag regnet 
som de første industrialiserte møblene (av 
brødrene Tønnes), selv om datidens metode i 
dag blir ansett som en håndverksmessig produk-
sjon i stor skala. Gjennombruddet kommer for 
fullt når det blir mulig med modulering av stål, 
aluminium og kryssfiner, og hvor den tyngste 
jobben blir gjort mekanisk i maskiner. Møbel-
snekkerne og designerne så industrialismens 
potensiale, og hvordan dette revolusjonerte 
hele møbelproduksjonen på absolutt alle felt. 
Et klassisk eksempel er amerikanske Ray og 
Charles Eames´ kryssfinerstoler, som ble forsket 
frem under andre verdenskrig med det formål 
å lage lette stoler til fly for å spare drivstoff. 

Stolene var et revolusjonerende produkt, og ble 
satt i kommersiell produksjon for privatmar-
kedet både i USA og Europa rett etter krigen. 
Da Arne Jacobsen så disse, igangsatte han 
teamet sitt med å lage noe tilsvarende, bare mye 
«smukkere». Arne Jacobsen mente at det var 
designerens jobb å forskjønne et allerede godt 
eksisterende teknologisk produkt. Og nettopp 
i kjølvannet av denne industrielle utviklingen 
med press-støping av møbler i plast, stål og 
aluminium, hardnet konkurransen betraktelig 
til mellom de ulike aktørene, og formgiverens 
plass og viktigheten av hans arbeid ble definert 
på en ny måte. Det er derfor ikke så interessant 
å fokusere på hvem som har det opprinnelige 
urproduktet. Kunststykket er å utvikle, forbedre 
og forskjønne et produkt, bringe det frem kom-
mersielt, og på den måten klare å hevde seg i 
forhold til sine mange konkurrenter. 

KUNSTEN Å BLI MINST MISLIKT
Dette samme gjelder naturligvis produksjonen 
av lamper, og det er her Luxolampen har sitt 
store fortrinn. Jac. Jacobsen var en enormt god 
formgiver. Han forbedret generiske lamper fra 
sin samtid, og lagde et estetisk sterkt produkt som 
både var veldig godt proporsjonert, samtidig 
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som den har en beskjeden netthet som er helt 
avgjørende for dens popularitet. Dens tynne 
og nette konstruksjon gjør at den tar lite plass 
estetisk, og derfor passer inn overalt. Den er ikke 
påfallende i noen som helst form, men er funk-
sjonalistisk med en stram og beskjeden estetikk. 
Og det er i denne sammenheng det konstruk-
tive er interessant, nettopp fordi lampen er så 
grunnleggende funksjonalistisk. Den er et prakt-
stykke innenfor industridesign fordi absolutt alle 
konstruktive elementer har en direkte funksjon. 
Dette med unntak av lampeskjermen hvor Luxo 
har løpt etter trender for å møte markedets krav. 
Suksessen til Luxolampen henger også sammen 
med at den er veldig lett å ikke mislike. Man 
tenker normalt sett at det å bli likt er utslags-
givende for om hvorvidt et produkt skal lykkes 
eller ei. Men det handler i like stor grad om at 
produktet ikke må bli mislikt. Lys er en veldig 
praktisk og nødvendig funksjon, og da er målet 
at man impliserer det inn i miljøet, uten at 
det tar for mye plass, hverken i positiv eller av 
negativ forstand. Man slipper å forandre miljøet 
i rommet, eller endre adferd for å anskaffe riktig 
lys, og det blir derfor ikke en sterk verdivurde-
ring å kjøpe lampen. Det utslagsgivende her 
er det grunnfunksjonalistiske paradigmet om 
hvorvidt produktet fungerer eller ei. 

Og akkurat dette er bakgrunnen for mange av 
tidenes største designsuksesser. At forbruker 
slipper å endre adferd. I forbrukersosiologien 
har man sett mange eksempler på vellykkede 
produkter som har tilført brukeren en verdi, 
men som likevel mislyktes en viss periode fordi 
det var noen kulturelle og sosiale barrierer som 
måtte overstiges før de ble allmenne. Et godt 
eksempel er engangspennen, som i sin tid var en 
stor oppfinnsomhet, men som likevel ikke lyktes 
før lang tid etter at den kom på markedet fordi 
folk synes det var merkverdig å skulle kjøpe noe 
som de skulle kaste etter bruk. Det ligger alltid 
en potensiell konflikt mellom produktets anven-
delighet og folks sosiale preferanser og vaner. 
Et kriterium for at et produkt skal få stor sirku-
lasjon er at det tilfører en verdi som brukeren 
klarer å motta. 

IKONIFISERING AV PRODUKTER
En interessant tendens innenfor design i dag, til 
forskjell fra tidligere, er at vi våger å ta tingene 
ut av sin tiltenkte kontekst og putte det inn i in-
teriøret på helt nye måter. Det som ville vært 
uakseptabelt før er nå blitt akseptabelt, med en 
avslappet og leken omgang med historien hvor 
rendyrkede stilarter ikke lenger får stå alene. Det 
medfører også at Luxolampen, og tilsvarende 

Fra Juvet Landskapshotel 2021
From Juvet Landscape Hotel 2021From Juvet Landscape Hotel 2021
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produkters register, blir større og deres synlighet 
blir tydeligere med bred dekning i design blader 
og designbøker. Dette understreker i sin tur iko-
nifiseringen av produktet. 

Og slike ikoniske symboler er ekstremt etter-
traktet i en virkelighet der posisjonering og 
merkevarebygging er et mantra i en uoversiktlig 
verden med altfor mange tilbud. Man ser også 
en tydelig tendens i at kunst og kulturprodukter 
blir brukt for å understreke nasjoners historie-
dannelse. Erkjennelsen av verdien disse produk-
tene representerer, har ført til en hel industri 
som kretser rundt spesifikke, utkårede produkter 
som blir løftet frem som symbolske fyrtårn i en 
søken etter identitet og nasjonsbygging. 

Disse produktene blir stående som repres entan -
ter for en spesiell epoke, og fungerer perfekt som 
et samlende og nasjonalt symbol for en tid man 
ønsker å løfte frem. Om man ser til Russland, 
har det pågått en prosess de ti siste årene hvor 
man ønsker å bygge en sterkere russisk, felles 
identitet. Et viktig virkemiddel var å gå tilbake 
til sin historiske og nasjonalistiske orientering 
innen kunsten, og til sin modern istiske billed-
kunstarv. I letingen fant de sine egne kubister 

og modernistiske og postmodernistiske aktører 
(Rossiné), som frem til inntil nylig har vært 
nesten usynlige og lavt priset, men som nå blir 
omsatt for enorme beløp. 

Akkurat det samme gjelder i Norge, hvor vi har 
behov for å ha noe som er norsk, men på et 
internasjonalt nivå. Vi våger å gi Luxo lampen 
den formen for anerkjennelse nettopp fordi 
den er en stor suksess verden over. Vi får en be-
kreftelse utenfra som gjør at vi våger å ta tak 
i lampen, og bygge den opp til et ikon som er 
større enn seg selv. Vi makter ikke selv å peke 
ut hvilke objekter som bør få ikonstatus, men 
ser etter anerkjennelse internasjonalt. Da først 
senker vi skuldrene og tør å dyrke oss selv. 

HVORDAN HAR L-1 KLART Å HOLDE 
SEG I SÅ LANG TID?
Menneskers behov for nye produkter synes 
umettelig, og vi har et hav av alternativer å velge 
mellom. Og det er ikke over. I Oslo har vi i dag 
300 % flere kontorer enn vi hadde i 1985, så på 
de siste 30 årene har behovet for gode arbeids-
vilkår på kontorene økt dramatisk. Og i dette 
universet øker også folks kvalitetsbevissthet, 
og man trakter automatisk etter et begrenset 

register av «top of  mind»-artikler. Det har gått 
inflasjon i visuelle uttrykk, og man ønsker å 
rydde i mangfoldet. Publikum ønsker ikke å ha 
altfor mange å velge mellom, og det er derfor 
vanskelig å etablere seg i markedet fordi det ikke 
representerer en estetisk nyvinning. Hvis vi skal 
rydde plass til en lampe, må det være et helt 
nytt uttrykk. Det er ikke noe poeng å lage en ny 
kontorlampe som ligger tett opptil det allerede 
eksisterende. 

For å overleve i dette universet kan det være en 
stor fordel å ha vært på markedet i lang tid, og 
overlevd noen konjunkturer. Under lysstoffrø-
rets glansperiode for eksempel, trodde mange 
at kontorlampen skulle forsvinne fullstendig, og 
at man ville få en dagslys-simulasjon innendørs. 
Lysstoffrøret er en teknologi man trodde skulle 
utkonkurrerte lampen, men det motsatte skjedde 
ved at teknologien demonstrerte et større behov 
for lyspæren enn noensinne. Og det er et klassisk 
eksempel på hvordan innføring av ny teknologi 
illustrerer betydningen av gammel teknologi. 
Det samme skjer med den nåværende innføring 
av LED-teknologien, hvor det har kommet på 
markedet nye, spinkle lamper som skal utnytte 
LED-teknologien totalt. Men det går veldig kort 

tid før den klassiske lampen kommer tilbake, 
nettopp fordi man lever i en tid hvor man må 
eliminere, og hvor de produktene med høy 
estetisk verdi overlever. Luxolampen er et slikt 
produkt som bare befester sin posisjon gjennom 
at andre teknologier kommer på markedet. Den 
er uslåelig ved at den er vridbar i alle mulige 
stillinger, og dens velfungerende prinsipper 
fungerer like godt i dag som da den ble lansert 
for over 80 år siden. 

Alle dens velfungerende prinsipper virker i dag 
helt selvsagte, men var en innovasjon i sin tid. 
Og i den sammenheng er det interessant å se 
på om hvorvidt et originalprodukt blir styrket 
eller svekket av å bli plagiert. I Luxos tilfelle 
ligger nøkkelen i at originalproduktet har opp-
rettholdt en høy og konsistent kvalitet, og at den 
er uslåelig på det rent teknologiske og funksjo-
nalistiske. Dette i kombinasjon med dens joviale 
og allmenne appell, gjør at den har et enormt 
kommersielt - og bredt – nedslagsfelt. 

Ved å bli plagiert i stor skala, befester den 
sin posisjon ytterligere som den autentisk og 
generiske arbeidslampen som alle ønsker å 
kopiere. 
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A NORWEGIAN FOCUS IN THE HISTORY OF 
DESIGN 
It’s not for lack of quality that Norwegian de-
sign history has had few global or international 
successes. Rather, manufacturers have not had 
strong enough organisational or financial skills 
for marketing and distribution. A clear example 
of this is Øyvind Iversen’s plywood chairs; just 
as attractive as Arne Jacobsen’s chairs, but they 
fell behind due to a lack of strength on the part 
of the manufacturer. In cases where Norwegi-
an products have succeeded, such as the Luxo 
Lamp, and Stokke with the Tripptrapp chair, 
the success is primarily due to a good produ-
ct, combined with a strong and clean design. 
Norwegian producers focused primarily on the 
domestic market and were strongly associated 
with industrial production rather than a craft 
tradition. The focus was on whether it could 

be stacked, whether the fabric was interchan-
geable, and how much prices could be pushed 
down. An example is Dysthe’s Laminett chair 
from 1965, a stacking chair that was only later 
recognised as a design object. It was simple and 
practical but lacked elegance.

It is common to compare Norwegian design 
production to Danish design, which in con-
trast to ours was extremely good in terms of 
craftsmanship. It is about the art of being able 
to find the right wood, holding an oak piece in 
your hand knowing whether it can be used or 
not. A craft tradition that can be equated with 
Norwegian knowhow in boat building or logging. 
It is the opposite of industrial production, em-
braced by the Danes, but only used to a small 

“THE LUXO LAMP IS FOR THE OFFICE 
WHAT THE PH LAMP IS FOR THE HOME”
 A conversation with Erling Dokk Holm: Associate Professor at Markedshøyskolen, Oslo

extent in Norwegian furniture production. For 
example, compare the PH lamp with the Luxo 
lamp. The PH lamp is based on the idea of dis-
tributing light evenly and aesthetically in homes, 
while the design of the Luxo Lamp revolves aro-
und the principle of the arm and mechanics 
stabilising and moving the beam. The PH lamp 
lights up a room and its aim is to increase the 
feeling of space, while the Luxo Lamp is a work 
lamp that aims to concentrate light at the work-
place. The Luxo was originally a useful object, 
not the decorative object it has developed into 
in recent times.

You could say that as the PH lamp is for the 
home, the Luxo lamp is for the office.

A NEEDS-BASED PRODUCT DEVELOPMENT
Around the time the Luxo lamp was conceived, 
many lamp models were similar. This was not 
because they copied each other, but because 
people increasingly worked in offices. In 1937, the 
lamp’s year of creation, more and more people 

were working in offices, and there was a growing 
need for a focused and mobile light. In this way, 
growing demand and changes in society were di-
rectly reflected in new products.

A typical example taken from Norwegian design 
history is the Ekornes Stressless chair. It made 
its breakthrough just as television became avai-
lable to everyone. Stressless is as connected to 
TV as the Luxo is to good office light.

The era of product development in furniture, 
interiors and lamps was very dynamic in the 
20s and 30s, precisely because functionalism 
connected industrial production with new, lar-
ge markets that had previously been craft-ba-
sed. There was a revolution in the production 
of furniture and light that was pushed forward 
by the discovery that mass-production reduces 
costs. But also, as society in general became 
more industrialised, new areas were industriali-
sed. For the first time in history, products were 
mass-produced, even though they still had a 
craft element to them.
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Modernism’s enthusiasm for industry and tech-
nology gave engineers and creators a great ad-
vantage as designers, and it was an important 
contribution to the development of good de-
sign objects. The Luxo Lamp is a classic example 
of the products made by engineers which have 
recently reached a wider audience and gained 
status as design objects.

THE ART OF IMPROVING PRODUCTS – THE 
IMPORTANCE OF DESIGNERS
The rounded, French café chairs are today re-
garded as the first industrialised pieces of fur-
niture (by the Tønnes brothers), although the 
method of the time is considered large-scale 
craft production today. The breakthrough was 
made when it became possible to modulate 
steel, aluminum and plywood, and when the 
heaviest work could be done mechanically with 
machines. Carpenters and designers saw the 
potential of industrialism and how it would re-
volutionise furniture production in every aspect. 
A classic example is the plywood chair desig-
ned by the Americans Ray and Charles Eames, 

researched during World War II with the aim 
of making light chairs for aircrafts to save fuel. 
The chairs were a revolutionary product and 
were put into commercial production for the 
private market in both the United States and 
Europe immediately after the war. When Arne 
Jacobsen saw these, he had his team make so-
mething similar, just smukkere - “more beauti-
ful” in Danish. Arne Jacobsen believed it was 
a designer’s job to beautify an already existing 
technological product. In the wake of this new 
industrial development of producing furnitu-
re in plastic, steel and aluminum, competition 
intensified considerably between the various 
manufacturers. The designer’s place and the 
importance of their work was defined in a new 
way. It is therefore not so interesting to focus 
on who has the original product. The trick is to 
develop, improve, and beautify a product, ma-
king it commercially viable and able to compete 
with others.

THE ART OF BEING DISLIKED THE LEAST
Naturally, the same applies to the production 
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of lamps, and this is where the Luxo lamp had 
its greatest advantage. Jac. Jacobsen was a 
gre  at designer. He improved the generic 
lamps of his contemporaries and created an 
aesthet ically strong product that was both very 
well-proportioned and had a modest neatness 
crucial to its popularity. Its thin and neat con-
struction means that it takes up little space 
aesthetically, and therefore it fits everywhere. It 
is not striking in any way, but it is functionalist 
with a clean and modest aesthetic. And it is in 
this context that the construction is interesting, 
precisely because the lamp is so fundamental-
ly functionalist. It is a masterpiece in industri-
al design because absolutely all the construc-
tive elements have a direct function. The only 
exception is the lamp-head, where Luxo follo-
wed trends to meet market demands.

The success of the Luxo lamp is also related 
to the fact that it is very hard to dislike. You 
would normally think that being liked is decisive 
for whether a product can succeed or not. But 
it is just as much about a product not being 

disliked. Light is a very practical and necessary 
function, and the goal is for a lamp to blend into 
its surroundings without it taking up too much 
space, neither in a positive nor negative sense. 
You won’t have to change the ambience of the 
room or do anything to get the light right, so 
buying the lamp does not require a profound 
assessment. The decisive factor is the basic 
functionalist paradigm of whether the product 
works or not.

And this is exactly the background for many of 
the greatest design successes of all time; the 
consumer does not have to change their be-
havior. In consumer sociology, there are many 
examples of successful products that have added 
value to the user but which nevertheless failed 
because cultural and social barriers had to be 
overcome before they became popular. A good 
example is the disposable pen, which while an 
ingenious invention, did not succeed until long 
after it came on the market. People thought it 
was strange to buy something that they should 
throw away after use. There is always a potential 

conflict between the product’s applicability and 
consumers’ social preferences and habits. For a 
product to have a large circulation, it needs to 
add value for the user.

ICONIFICATION OF PRODUCTS
An interesting trend in design today, unlike in 
the past, is that we dare to take things out of 
their intended context and put them into our 
interiors in completely new ways. What would 
have been unacceptable before has now beco-
me acceptable, with a relaxed and playful ap-
proach to history where a purist approach to 
styles is no longer adhered to. It also means that 
the Luxo lamp and corresponding products’ ca-
talogues become larger, and their visibility be-
comes greater with broader coverage in design 
magazines and design books. This in turn emp-
hasises the iconisation of the product.

And such iconic symbols are extremely sought 
after in a world where positioning and branding 
have become a mantra in a confusing landscape 

with far too many things to choose from. The-
re is also a clear tendency for art and cultural 
products to be used to emphasise the history 
of nations. The recognition of the value these 
products represent has led to an entire industry 
revolving around specific and chosen products, 
highlighted as symbolic beacons in a quest for 
identity and nation building.

These products remain representatives of a 
special period of time, and work perfectly as 
a unifying and national symbol for the era you 
want to promote. If you look at Russia, there has 
been a process going on for the last ten years 
in which they want to build a stronger common 
Russian identity. An important tool was to re-
turn to Russia’s historical and nationalist orien-
tation within the arts and its modernist visual art 
heritage. In this search, they found their own 
Cubists, modernist and postmodernist artists 
(Rossiné), whose work until recently had been 
almost invisible and cheap, but which is now 
being sold for enormous amounts of money.
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The same applies to Norway, where we need to 
have something Norwegian, but at an internati-
onal level. We dare to give the Luxo lamp that 
kind of recognition precisely because it is a glo-
bal success. Getting confirmation from outside 
makes us dare to embrace the lamp and make 
it into an icon, make it bigger than itself. We 
are not able to determine which objects should 
receive iconic status ourselves, so instead we 
look for recognition internationally. Only then 
can we relax, let our shoulders down and dare 
to cultivate ourselves.

HOW DID THE L-1 MANAGE TO STAY             
RELEVANT FOR SO LONG?
People’s need for new products seems insatia-
ble, and we have an ocean of options to choose 
from. In Oslo today, there are 300 % more of-
fices than in 1985, which means that over the last 
30 years the need for good working conditions 

in offices has dramatically increased. People’s 
awareness for quality has also increased, and 
they search through a limited register of ”top 
10” articles. Visual expressions are every where 
and we want to make sense of this diversity. Pe-
ople do not want to have too many options to 
choose from, so it’s difficult to succeed in new 
markets if the product does not represent an 
aesthetic innovation. If we want to make space 
at home for a new lamp, it should express so-
mething completely new. There is no point in 
producing a new office lamp that is similar to an 
existing one.

To survive in this world, it can be a great advan-
tage to have been on the market for a long time 
and survived some economic cycles. During the 
heyday of the fluorescent tube, for example, 
many believed that the office lamp would dis-
appear, and there would be daylight simulation 

indoors. The fluorescent tube is a technology 
that many thought would outperform the lamp, 
but the opposite happened when the techno-
logy demonstrated a greater need for the light 
bulb than ever. And this is a classic example of 
how the introduction of new technology illustra-
tes the importance of old technology. The same 
is happening with the current introduction of 
LED technology, with new, flimsy lamps coming 
on the market making full use of LED techno-
logy. But it won’t take long before the classic 
lamps return, precisely because we live in a time 
when we have to edit, and when products with 
a high aesthetic value tend to survive. The Luxo 
lamp is a product that consolidates its position 
through the introduction of other technologi-
es available on the market. It is unbeatable, as 
the lamp can be turned in all sorts of directi-
ons, and its well-functioning principles work just 

as well today as when it was launched over 80 
years ago.

All these well-functioning principles seem 
self-evident today, but they were an innovation 
at the time. And in that context, it is interesting 
to look at whether an original product is strengt-
hened or weakened by being copied. In Luxo’s 
case, the key is that the original product has 
maintained a high and consistent quality and is 
unbeatable in terms of technology and functio-
nality. This, combined with its jovial and general 
appeal, means that it has achieved enormous 
commercial impact.

Being copied on a large scale has only further 
consolidated its position as the authentic and 
generic work lamp that everyone wants to copy.
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Dette er historien om Luxolampen. En liten, karismatisk karakter som fra et hjørne i Norge 
vokste seg stor og ble en stjerne med internasjonal ikonstatus.

Om hvordan Jac Jacobsen fra en kjeller i Oslo tegnet og utviklet en lampe, som med sin enkle 
og funksjonelle design satte en standard over hele verden, og som i dag blir regnet som en av 
de viktigste foregangsmodellene for moderne lys.

Med personlig engasjement, og faglig fordypning, bidrar Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta), 
Widar Halén (Nasjonalmuseet), Martin Egge Lundell (KHiO), Kjetil Fallan (UiO), Gunnar 
H. Gundersen (OsloMet) og Erling Dokk Holm (Markedshøyskolen) om sitt nære forhold til 
Luxolampen, og plasserer den inn i en internasjonal designhistorisk kontekst.

Ellen Lorenzen er grafisk designer, fotograf  og tidligere frilansjournalist. Hun er også 
barnebarn av Jac Jacobsen, og er vokst opp med Luxolampen som ekstramedlem i familien.
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This is the story about the Luxo Lamp. A small and charismatic character that grew up to 
becoming an international star with iconic status. It´s a story about how entrepreneur Jac 
Jacobsen sketched and created an ingenious lamp from a basement in Oslo, set a new global 
standard with its simple and functional design, and is today regarded as one of the most 
important designs in modern lighting. 

With their personal engagement and professional input, Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta), 
Widar Halén (National Museum), Martin Egge Lundell (KHIO), Kjetil 
Fallan (UiO), Gunnar H. Gundersen (OsloMet) and Erling Dokk Holm 
(Markedshøyskolen), share their close relationship with the Luxo 
Lamp, placing it in an international design history context.

Ellen Lorenzen is a graphic designer, photographer and freelance 
journalist. She also happens to be the granddaughter of Jac Jacobsen 
and grew up with the Luxo Lamp as an extended part of her family.
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