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Lysbilde 1 

Hverdagsdesign
Norske produkter fra 1900-tallet

Innledning (til elevene) 
Ting og produkter som vi bruker daglig er formgitt og veldig ofte produsert i en fabrikk. Alle ting er 

designet av noen. Det vil si at noen har tenkt ut formen på tingen og hva slags funksjon den skal ha. 

Når en designer skal lage et produkt har han eller hun planlagt produktet, laget skisser, testet ut ulike 

løsninger, og produktet er blitt satt i produksjon, før det endelige resultatet er klart for salg i butikken. 

De viktigste spørsmålene en designer må stille seg når hun eller han skal planlegge et produkt er: 

 Hvorfor trenger vi et slikt produkt? 

 Hva skal produktet brukes til?  

 Hvor skal det brukes? 

 Hvordan skal det brukes?  

 Hvem skal bruke det?  

Produsenten, eller de som skal selge produktet, har ofte mange av svarene på disse spørsmålene før 

de kontakter en designer for å få utviklet produktet.  

Når vi snakker om design av ting, kommer ordene form og funksjon ofte opp. Form er produktets 

uttrykk, altså hvordan det ser ut og blir oppfattet. Funksjon handler om hva produktet kan brukes til og 

hvordan det kan brukes. Ofte henger form og funksjon tett sammen. Grunnen til dette er at designeren 

som regel ønsker å vise funksjonen til produktet ved hjelp av formen. Produktdesign handler altså ikke 

om å ”pynte” tingene vi skal bruke, men å få funksjon og form til å finne sammen slik at vi får et 

produkt som er effektivt og godt å bruke.  

Med denne bildepresentasjonen ønsker vi at du skal bli kjent med norsk produktdesign. Det er 

forskjellige hverdagsprodukter som blir presentert, blant annet oppvaskkoster, telefoner, radioer, 



varmeovner, båter og til og med biler. Ting som vi bruker hver dag uten å tenke over at noen har 

planlagt og utformet dem slik at de skal være best mulig for oss å bruke. 

Bilde forside: Øyvind Grønlie 



Lysbilde 2 

Innledning (til lærere) 
Bildepresentasjonen Hverdagsdesign fokuserer på norsk produktdesign fra 1900-tallet. Bildene viser 

eksempler på produkter fra 1930-tallet og frem til i dag. I den forklarende teksten har vi lagt vekt på 

produktenes form og funksjon. De fleste av disse produktene har fått utmerkelser fra Norsk Designråd 

som jobber for å fremme bruk av design blant annet ved å gi ut prisen Merket for god design og 

Klassikerprisen. Det er viktig at fotogjengivelsen av produktene er av god kvalitet når disse ikke kan 

sees i virkeligheten. Flere av fotoene i presentasjonen er fra Norsk Designsråds arkiv. 

I følge Kunnskapsløftet (LK06) og målene for faget kunst og håndverk skal elevens opplevelse av 

kunst, design og arkitektur, og bevisstgjøring om kulturarv i et globalt perspektiv utgjøre sentrale sider 

ved faget. Kunnskap om blant annet form og farge er avgjørende for å lage produkter som fungerer. 

Kjennskap til materialer, problemløsing og produksjon, også sett i et historisk perspektiv, kan danne 

grunnlag for innovasjon og entreprenørskap. Etter 7. årstrinn skal elevene kunne vurdere design og 

industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen, og etter 10. årstrinn skal eleven 

kunne gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt perspektiv. Målet med 

presentasjonen er å gi elevene kunnskap og forståelse om hva design er og teoretisk kunnskap om 

levende norsk møbeldesign. Bildepresentasjonen vil også være et godt hjelpemiddel for elevene på 

Vg1 i Utdanningsprogram for Design og håndverk. Elevenes kjennskap til godt design kan være 

inspirerende og nyttig i deres eget skapende arbeid, og i arbeidet med å gjenkjenne og beskrive enkle 

bruksgjenstander. 

Kunst i Skolen  

April 2010 

Øyvind Grønlie, MA industridesign og Anne Elisabeth Sæter, MA kunsthistorie 
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Norske oppfinnelser 
Foto: Wikimedia 

 

Noe av det vi nordmenn er mest stolte av er våre verdenskjente oppfinnelser. Den kanskje mest 

kjente, nemlig bindersen, er faktisk slett ikke norsk. En av de andre oppfinnelsene, sprayboksen, er 

norsk og har vært viktig på verdensbasis. Den tredje oppfinnelsen, ostehøvelen, har nok ikke har vært 

så viktig for verden som vi liker å tro. 

 

Binders  

Johan Vaaler har lenge blitt kalt bindersens oppfinner, men dette stemmer dessverre ikke. Dermed er 

ikke bindersen en norsk oppfinnelse slik vi liker å tro. Den bindersen som Johan oppfant manglet den 

siste indre ”svingen” noe som gjorde det vanskelig å feste sammen ark med bindersen. Dessuten var 

bindersen allerede i produksjon i England da Johan oppfant sin binders. De engelske bindersene ble 

kalt for Gem’s. Under 2.verdenskrig i Norge festet man bindersen til jakkeslaget for å vise at ”Vi holder 

sammen”. Utenfor skolen BI i Sandvika sto det tidligere en skulptur som forestilte en kjempebinders. 

Denne ble fjernet da det ble klart at bindersen ikke var norsk likevel. 

 

Sprayboks 
Sprayboksen ble først kalt en aerosol-boks. Boksen kan gjøre væske om til ”støv” og dermed jevnt 

spre for eksempel maling, hårlakk, deodoranter og mye annet. Metoden ble oppfunnet av Erik Rotheim 

allerede på 1920-tallet. Sprayboksen er en rund metallboks fylt med det stoffet som skal sprøytes ut, 

og i tillegg en såkalt drivgass. Når du presser ned den lille "knappen" på toppen, spruter det ut 

forstøvet væske gjennom en ventil. 

 



Erik sin oppfinnelse har vært viktig og positiv, men har også ført med seg noe negativt. Tidligere 

brukte spraybokser det miljøfiendtlige stoffet KFK som drivgass, men dette er i dag forbudt, fordi dette 

stoffet bryter ned ozonlaget. Mange misbruker også spraybokser til å ”tagge” på husvegger, 

parkbenker, tog og alt mulig annet. 

 

Ostehøvel 
Ostehøvelen ble oppfunnet og patentert av snekkermester Thor Bjørklund fra Lillehammer i 1925, 

produksjonen startet i 1927.  Bjørklund hadde irritert seg over hvor vanskelig det var å skjære pent av 

osten når han brukte kniv, og oppfant høvelen med utgangspunkt i en vanlig snekkerhøvel. 

Ostehøvelen ble patentert 27. februar 1925. Ostehøvelen brukes til å skjære faste oster, for eksempel 

brunosten.  

 

Ostehøvelen er kanskje et viktigere produkt for oss enn for andre. I Norge bruker vi først og fremst 

harde oster som er mulig å skjære med en slik høvel. I mange andre land er ostene mykere, og 

ostehøvelen ikke like praktisk og derfor heller ikke så populær. Danskene, som er kjente for sine 

populære ”smørrebrød” sier at nordmennene oppfant ostehøvelen fordi vi var så gjerrige at vi ikke ville 

sløse med osten, men skjære den tynnest mulig. 
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Jøtul 602 

Design: Blakstad og Munthe-Kaas Arkitekter og Ørnulf Bast 

Produsent: Jøtul AS 

År: Mellom 1930-1938  

Utmerkelser: Klassikerprisen for god design i 1999 
Foto: Norsk Designråd 

 

 

Ildstedet Jøtul 602 er ett av Norges mest kjente produkter. Det er mer enn 60 år siden ildstedet ble 

utviklet, men likevel er den en av Jøtuls bestselgere den dag i dag. Behovet på 30-tallet var et ildsted 

som kunne benyttes til å koke på og som ga god varme samtidig som den var lett å plassere og enkel 

å bruke. 

 

Også i dag er det mange som liker den slanke, enkle formen. Motivet med løvene på sidene av ovnen 

er gjenskapt etter billedhuggeren Ørnulf Bast. Jøtul 602 er enkel å montere fordi den består av få 

deler. Råvarene til støpejernet baserer seg på gjenbruksmaterialer (skrapjern). En ny modell av ovnen 

har ekstra luftinntak som gir en forbrenning av røykgassene. Dette gjør at den tilfredsstiller 

miljøkravene til røykutslipp, mens ovnens utseende og funksjoner er de samme som før. 

 

Mange har eller har hatt en Jøtul 602 uten å vite at de har eller har hatt et norsk ”designikon”. På 

grunn av sin langvarige popularitet mottok Jøtul 602 Klassikerprisen for god design i 1999. 
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Luxo L-1 

Design: Jac Jacobsen 

Produsent: Jac Jacobsen AS (nå Luxo AS) 

År: 1937 

Utmerkelse: Klassikerprisen for god design i 1993 
Foto: Norsk Designråd 

 

Jac Jacobsen grunnla i 1934 et selskap som solgte tekstilmaskiner. Han så mulighetene i det han 

syntes var en genial armkonstruksjon, og kjøpte produksjonsrettighetene. I 1937 ble Luxo L-1 satt i 

produksjon og lampen ble til et norsk industrieventyr. 

 

Det nye med denne lampen var at du kunne stille inn lyset akkurat der du ville ha det. Det gjorde Luxo 

L-1 til en av de første velfungerende, bordmonterte arbeidslampene, også kalt en ”arkitektlampe”. 

Lampen fungerte godt til arbeidsbordet, ved leksepulten, sengen og i sofakroken. Vi kan si at den har 

et ærlig formspråk fordi konstruksjonen og funksjonen er synlig.  Lampen er fortsatt like aktuell, og i 

dag er produsenten Luxo størst i verden på arbeidslys.  

 

Luxo L-1 er blitt kopiert mange ganger, og i 2009 saksøkte Luxo det amerikanske 

filmproduksjonsselskapet Pixar som har en maskot som heter Luxo Jr. og ligner veldig lampen på 

bildet. Luxo reagerte når Pixar ville lage en lampe av sin maskot, som helt riktig er en kopi av Luxo L-1 

. 
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Tandbergs Radiofabrikk og Radionette 
År: 1933-1978 
Foto: Øyvind Grønlie 

 

Norge hadde flere radioprodusenter på 1900-tallet, og Tandbergs Radiofabrikk og Radionette var 

kanskje de mest kjente.  

 

Før TV var radio viktig for å følge med på nyheter, værvarsel og for å lytte til hørespill og musikk. 

Radioen var et naturlig samlingspunkt i stua. Barna gledet seg til å samle seg rundt radioapparatet for 

å få med seg Barnetimen. Fra midten av 1900-tallet var ikke radioen bare et apparat som kunne 

formidle lyd, men ble ofte opphøyet til et flott møbel som ble kalt et radiokabinett. Disse var ofte laget 

av fine tresorter som mahogni eller teak, og fikk en viktig plass i hjemmet. På bildet ser du 

radiokabinettet Radionette Sølvsuper 6 fra begynnelsen av 1950-tallet.  

 

Etter hvert som teknologien utviklet seg, ble det mulig å lage mindre radioer. Disse ble kalt 

reiseradioer og ble veldig populære. På bildet ser du to versjoner av den populære reiseradioserien 

Radionette Kurér. Den høyre er fra 1950-tallet og den venstre er fra midten av 1960-tallet. Det ble 

solgt omkring 700 000 Kurér-radioer. I 1950 kostet en Kurér kr 388,-. På den tiden var det ikke alle 

som tjente nok til å kjøpe en slik radio med en hel månedslønn.  

 

Radionette var det første i Norge som begynte produksjon av radioer for tilknytning til strømnettet. Før 

dette gikk de på batterier. Dette førte til stor etterspørsel av Radionettes radioer. Tandbergs 

radiofabrikk ble startet i Oslo i 1933 med tre ansatte. Disse produsentene møtte etter hvert større 

konkurranse fra utlandet og slo seg sammen i 1972.  
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Nobø gjennomstrømningsovn 
Design: Helge Ryvarden 

Produsent: Nobø Fabrikker AS  

År: 1968 

Utmerkelser: Merket for god design i 1968 
Foto: Norsk Designråd 

 

 

På bildet ser du en Nobø panelovn også kalt en gjennomstrømningsovn. Kald luft trekkes inn i 

bunnen, varmes opp mens den stiger opp gjennom ovnen, og den oppvarmede luften slipper ut i 

ovnens topp. Panelovner er kanskje ikke det mest spennende produktet, men her i Norge har 

panelovnene vært viktige for å holde husene våre varme. Derfor har det vært, og er det fortsatt, flere 

produsenter av slike ovner. 

 

Vi tenker sjelden over hvordan en panelovn ser ut. Ofte er det slik at hvis du ikke legger merke til den, 

så har designeren lykkes. En panelovn er jo ikke til pynt, men har først og fremst en praktisk funksjon 

med å holde huset varmt. Da denne ovnen vant Merket for god design i 1968 sa juryen at 

”bryterpanelet synes unødvendig iøynefallende”. De la vekt på at funksjonen er mye viktigere enn 

formen for et slikt produkt, og at man helst ikke bør legge merke til ovnen til daglig. 
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Jordan Classic V modell T-14 
Design: Lars Hjelle 

Produsent: Jordan AS 

År: 1973 

Utmerkelser: Merket for god design i 1985 og Klassikerprisen for god design i 1997 
Foto: Norsk Designråd 

 

 

Tannbørsten har en lang historie. I begynnelsen var børsten laget av hår fra gris, kamel eller hest, 

men i dag er denne laget av en plasttype vi kaller nylon. Den første moderne tannbørsten ble 

produsert i USA i 1938. I vår tid er fabrikanten Jordan verdensberømte på tannbørster. 

”Tannbørstesuksessen” til Jordan skyldes Classic V. I 1997 rundet Jordan 1 milliard solgte tannbørster 

siden modellen ble lansert i 1973. Classic V har skapt en standard for tannbørster, og det er mange 

som har forsøkt å kopiere den. Classic V var en ergonomisk forbedring i forhold til andre tannbørster 

og med bedre tilpasning til hånd og munn. Frem til i dag har Jordan fokusert på å utvikle mer og mer 

ergonomiske og effektive tannbørster. 

 

Tannbørster er noe du ofte kjøper på impuls, og sjelden planlegger nøye før du kjøper den. Ved 

utviklingen av Classic V og andre Jordan-tannbørster ble og blir det lagt særlig vekt på formgivningen 

og fargene på tannbørstene, for å friste flest mulig impulsive kjøpere.  
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Jordan oppvaskkost modell 1230 

Design: A&E Design v/Tom Ahlstrøm og Hans Ehrich 

Produsent: Jordan AS 

År: 1974 

Utmerkelser: Klassikerprisen for god design - 1996 
Foto: Øyvind Grønlie 

 

Jordan er ikke bare kjent for tannbørster, men også for oppvaskkoster. De fleste kjenner igjen Jordan 

1230. Du har kanskje sett den hjemme på kjøkkenet? Siden lanseringen i 1974 har Jordan 1230 vært 

den mest solgte oppvaskkosten i Skandinavia. Da Jordan 1230 kom var den en ”trendsetter”, og har 

siden vært et forbilde for design av oppvaskkoster i hele Europa, noe som har ført til mange kopier og 

etterligninger. Mellom lanseringen i 1974 og 1996 har Jordan solgt ca. 40 millioner børster av denne 

typen. 

 

Jordan 1230 er slitesterk, har et godt ergonomisk grep og kan henges opp. Den har en skrape foran 

som kan fjerne fastbrente matrester. Oppvaskkosten ble designet for at den skulle være så enkel som 

mulig å produsere. Dette må designere alltid tenke på når de utvikler et produkt. Designerne har tenkt 

effektiv produksjon, og dermed er Jordan 1230, i tillegg til å være bedre enn mange konkurrenter, 

også billig nok til å utkonkurrere andre lignende oppvaskbørster. 

 

 

 

 

 

 



Lysbilde 11 

 

 
 

Tastafon 
Design: Teknisk Bureau 

Produsent: Teknisk Bureau 

År: 1977 
Foto: Øyvind Grønlie 

 

Tastafon er det første norske telefonapparatet med tastatur. Før hadde telefonene en dreieskive med 

tall. Tastafon ble produsert av Elektrisk Bureau og ble innført av Televerket (det gamle navnet på 

Telenor) som standardapparat 1977. Taster i stedet for dreieskive gjorde at du enklere og raskere 

kunne ringe til den du ville snakke med. Dessuten ble det lettere ikke å ringe til feil nummer. 

 

Tastafonen ble utviklet gjennom et samarbeid ledet av ”Televerkets nye Utviklingsavdeling” og med 

deltakere fra industri og norske designmiljøer. Fasongen ble skarp og kantete, i motsetning til de 

gamle telefonene som ofte var avrundete. Mens de gamle telefonene alltid hadde telefonrøret plassert 

på tvers, har tastafonen røret plassert på siden. Noe som var veldig viktig for at Tastafonen ble så 

populær var nok at brukeren selv kunne velge hvilken farge den skulle ha. Tastafonen har nemlig 

deksler som kan skiftes, slik at du selv enkelt kan skifte farge på telefonen og på telefonrøret.  

 

 



Lysbilde 12 

 

 
 

Emballasjedesign 
Selve forpakningen eller emballasjen til produkter du kjøper er også ofte nøye gjennomtenkt. 

Designeren ser både på det ”strukturelle” (selve formen) og det ”grafiske” (farger, tekst og 

illustrasjoner). Det er mange ting å ta hensyn til når emballasje skal utvikles. For det første skal 

emballasjen oppbevare og beskytte innholdet under transport og lagring. Emballasjen skal være 

praktisk for de som arbeider i butikken, og den skal synes godt i hyllene slik at kundene vil kjøpe 

produktet. Når du har kjøpt et produkt, vil du gjerne at emballasjen skal være enkel å åpne. Disse og 

mange andre krav må designeren tenke igjennom. På bildet ser du noen eksempler på 

matvareemballasje som har fått utmerkelser for god design. 

 
Alle foto: Norsk Designråd 

 
Ølflaske 

Design: Strømme & Throndsen v/Morten Throndsen og Dagheid Strømme 

Bedrift: Norges Bryggeri og Mineralvanns Industri Forening 

Utmerkelse: Merket for god design i 1997 

 

Flasken kombinerer det moderne med det tradisjonelle og er annerledes enn vanlige flasker med lang 

hals.  

 

Iskaffe 
Design: Bates Allen Design 

Bedrift: Tine Norske Meierier BA 

Utmerkelser: Merket for god design i 1999 og Klassikerprisen for god design i 2009 



 

Iskaffen har en emballasje som passer til produktet. Den skaper assosiasjoner til kaffeposer, men er 

metallisk kjølig, noe som skaper forventninger til at innholdet er kaldt og forfriskende. 

 

Litago 
Design: Bates Allen Design 

Bedrift: Tine Norske Meierier BA 

Utmerkelser: Merket for god design i 1999 og Klassikerprisen for god design i 2003 

 

Litago er et eksempel på at en god idé fungerer bra over tid. Designet kommuniserer med målgruppen 

som er barn, og forteller tydelig om produktenes innhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lysbilde 13 

 

Ute
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Cherrox Uno 

Design: Sigrid Eckhoff  

Produsent: Viking Fottøy AS 

År: Merket for god design i 1988 og Klassikerprisen for god design i 1999 
Foto: Norsk Designråd 

 

 

Kjenner du igjen den populære Cherrox-støvelen?  Støvelen ble lansert av produsenten Viking på 

slutten av 60-tallet som et varmt og vanntett fottøy. I utgangspunktet var den en varmforet, vanntett, 

gummistøvel som skulle se ut som den var en lærstøvel. Mange kopierte Viking sin Cherrox og derfor 

utviklet Viking nye Cherrox-modeller som skulle gjøre kopiering vanskelig. Cherrox Uno fra 1988 

finnes i mange farger og har fine detaljer som refleks og navnelapp, noe som kommer godt med hvis 

alle barna i barnehagen eller alle elevene i klassen bruker samme type støvler. 

 

Cherrox blir produsert ved det man kaller rotasjonstøping. Det betyr at formene snurrer rundt inne i en 

stor ovn slik at plasten fordeler seg jevnt ut i formen. Når støvelen er stivnet, settes hæl, såle og tykt 

ullfor inn for hånd. 

 

Selv om Cherrox er navnet til nettopp Cherrox barnestøvler, er det mange som kaller alle slags varme 

og vanntette barnestøvler for ”cherrox’er”. 
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Hamax Sno akebrett 
Design: N/P/K Industrial Design 

Produsent: Hamax AS 

År: 1999 

Utmerkelser: Merket for god design i 1999 
Foto: Norsk Designråd 

 

 

Også akebrettet ditt er det noen som har planlagt hvordan skal fungere og se ut. Hamax AS er blant 

annet kjent for produksjon av akebrett, sykkelseter og hjelmer. Det er selvfølgelig viktig at akebrettet er 

raskt i akebakken, men det er også andre ting designeren har måttet tenke over. Det som er spesielt 

godt gjennomtenkt med dette akebrettet er at de er gode å stable slik at du kan få plass til mange 

akebrett i lastebilen som skal frakte dem fra fabrikken til butikken. Dessuten er Sno veldig lett å 

montere når de kommer frem til butikk eller til forbruker. Brettene selges i flere farger og med løse 

klistremerker som gjør at du kan få akebrettet til å se ut slik du selv vil. 
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Militærutstyr 
Design er kanskje ikke det første du får i tankene når du tenker på militæret, men utstyret som brukes 

er også nøye planlagt før det blir produsert og tatt i bruk av Forsvaret. Til og med våpnene har noen 

planlagt nøye, og ikke minst de forskjellige kjøretøyene Forsvaret bruker har krevd mye 

designvirksomhet. 

 

Mye av utstyret det norske Forsvaret bruker blir kjøpt fra andre land, men noe blir designet og 

produsert i Norge. På bildet ser du tre eksempler på norsk militærutstyr: marsjstøvel, felttelefon og 

ryggsekk. 

 

Alfa M/77 marsjstøvel (til venstre) 
Design: Alfa Skofabrik AS 

Produsent: Alfa Skofabrik AS 

År: 1977 

Utmerkelse: Klassikerprisen for god design i 2008 
Foto: Norsk Designråd 

 

På 1960-tallet laget Alfa Skofabrik et utkast til en ny marsjstøvel for Forsvaret. Støvelen var basert på 

en egenutviklet teknikk, som gjorde sålen vanntett. Hele 95 % av produsert antall hvert år kjøpes av 

Forsvaret, og slik har det vært siden 1977. I tillegg selges den som jakt- og fritidsstøvel på det private 

markedet. 

 

Modellen ble hedret med Klassikerprisen for god design i 2008 på grunn av utforming, produksjon og 

bruk. Juryen la blant annet vekt på støvelens enkle utforming, med tykt, vannavvisende overlær og 

såle uten sømmer som kan føre inn vann. Lesten er blant annet basert på målinger av de 



vernepliktiges føtter, og det viser seg at langt flere soldater klarer marsjmerket med M/77. Støvelen 

har lagt grunnlaget for alle typer av jakt- og fjellstøvler som Alfa Skofabrikk produserer i dag. 

 

TP-6N 
Design: EB v/siv. ingeniør Arne Huse og ingeniør Frank Halvorsen og Hærens Forsyningskommando 

v/siv. ingeniør Amund Løvviken og ingeniør Nils Hillestad 

Produsent: Elektrisk Bureau AS 

År: 1973 

Utmerkelse: Merket for god design i 1973 
Foto: Norsk Designråd 

 

Produktutviklingsoppgaven til Elektrisk Bureau var å lage en felttelefon som brukte mindre strøm, 

hadde bedre rekkevidde, var lettere å produsere. TP-6N tok i bruk ny teknologi. Apparatet var for 

eksempel det eneste i verden med innebygd forsterker, noe som forenklet bruken og mer en doblet 

rekkevidden.  

 

 
Ryggsekk nr. 761, lettvekter 
Design: A/S Bergans Meis og Ryggsekk  

Produsent: A/S Bergans Meis og Ryggsekk  

År: 1966 

Utmerkelser: Merket for god design i 1966 
Foto: Norsk Designråd 

 

Da Bergans ryggsekk nr. 761 ble lansert fikk den god omtale fordi den var en anvendelig tursekk, lett 

og behagelig å bære på ryggen. Mange som har vært i militæret vil nok være uenig med at 

ryggsekken har en god ergonomisk utforming. Den har også fått kritikk for ikke å stå stødig nok. 

Likevel har den vært en del av Forsvarets utstyrspakke i mange år, trolig fordi den var god 

sammenlignet med de alternativene man kunne velge mellom i 1966. 
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Rottefella skibinding (til venstre) 
Design: Bror With 

Produsent: Westwitco A/S 

År: 1965 

Utmerkelser: Merket for god design i 1965 
Foto: Norsk Designråd 

 
NNN Dino (til høyre) 
Design: Abry Industrial Design as v/Even Wøllo og Emil Abry 

Produsent: Rottefella AS 

År: 1998 

Utmerkelser: Merket for god design i 1998 
Foto: Norsk Designråd 

 

Det sies ofte at nordmenn er født med ski på beina, og derfor har det vært viktig for oss å lage godt 

skiutstyr. Rottefella skibindinger er verdensberømte og brukes av både de som koser seg med en 

skitur av og til, og av de profesjonelle som deltar i VM og OL. Den første Rottefella-bindingen som 

Bror With oppfant, fikk sitt gjennombrudd under OL i St. Moritz i 1928 da den norske militærpatruljen 

brukte bindingene og tok OL-gull. 

 

Rottefella har siden lanseringen vært under utvikling og forbedring. En løsning som kalles NNN gjør 

det enklere å ta skiene av og på. Dessuten er NNN-bindingen smalere noe som gjør den får bedre 

plass i skisporet og ikke bremser skiløperen. Fordi Rottefella  AS forsto at barn også er glade i å gå på 

ski lagde de NNN Dino som er en skibinding spesielt for barn. Bindingen er enkel å åpne og lukke, 

selv med votter. Dette gjør at barna klarer seg bedre selv uten å få så mye hjelp fra de voksne. 
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På farten

 
 

 



Lysbilde 19 

 

 
 

Troll 
Design: Per Kohl-Larsen, Erling Fjugstad, Bruno Falch og Hans Trippel 

Produsent: Troll Plastkarosseri og bilindustri  

År: 1956 
Foto: Morten Nærbøe 

 
Troll er den første bilen som ble produsert i Norge. Mange av delene kom riktignok fra Tyskland, men 

karosseriet (selve bilen/skallet) ble laget i Lunde i Telemark. Her ble også bilene satt sammen. Bilen 

var forhjulsdrevet, beregnet for to voksne og to barn. Det som var litt spesielt med Troll var at 

karosseriet var laget av glassfiber (som en båt) i stedet for av stål, som er det vanlige materialet. Det 

var bare Amerikanske Chevrolet som produserte biler av glassfiber. Disse bilene het Corvette. Både 

norsk og utenlandsk presse viste stor entusiasme for Troll, og bilen ble sammenliknet med biler som 

Porsche, Citroën og Saab. Fem prototyper ble bygd 1956–57, men fabrikken ble nedlagt allerede på 

nyåret 1958. Etter konkursen ble en bil til satt sammen av ferdigproduserte deler. Troll ble aldri 

masseprodusert. 
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Th!nk Nordic 

Design: Think Nordic AS 

Produsent: Think Nordic AS 

År: 1999 
Foto: Norsk Designråd 

 

 

Think er en norsk elektrisk bil med plastkarosseri. Mange tror at den elektriske bilen kommer til å 

overta for biler som bruker bensin og diesel. Derfor har også mange hatt stor tro på at Think skal bli 

veldig populær. Hittil har det ikke blitt solgt så mange Think-biler som man håpet, og dette har gitt 

produsenten problemer. Nå som bevisstheten rundt miljø og klima er større blant folk, er det flere som 

får lyst på en bil som er mer miljøvennlig enn det bensin- og dieselbiler er.  

 

Hvis du vil kjøre en mer miljøvennlig bil, kan du velge mellom en el-bil, en hydrogenbil eller en 

hybridbil. Alle har hver sin svakhet. El-bilen lagrer strøm i et batteri, og dette må lades etter at du har 

kjørt omkring 150 km. Hydrogen-bilen er ikke så enkel å bruke, for det er få stasjoner der du kan fylle 

hydrogen. Derfor kjøper mange hybridbilen, som går både på strøm og bensin. 

 

Think ble serieprodusert i Norge fra 1999. I 2000 tok den kjente amerikanske bilprodusenten Ford over 

selskapet. Maksimal produksjonskapasitet var 5000 biler årlig, men så mange biler ble det ikke solgt. 

Ford ga etter hvert opp satsningen på el-biler, blant annet fordi den amerikanske staten California fikk 

mindre strenge utslippsregler i 2002. I dag ligger hovedkontoret i Aurskog, mens produksjonen av 

Think foregår i Finland.  
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Buddy 
Design: Elbil Norge AS  

Produsent: Elbil Norge AS  

År: 1991- 
Foto: Elbil Norge 

 

 

Buddy er som Think en el-bil. Den har havnet litt i skyggen av Think, men har mange av de samme 

egenskapene. Buddy het egentlig Kewet og var dansk, men nå er det Elbil Norge AS som har alle 

rettighetene til bilen. Buddy’en du ser på bildet er den femte modellen i rekken etter at den første ble 

produsert i Danmark fra 1991. 

 

Et av spørsmålene forbrukere har stilt seg når det gjelder el-bilen, er hvor langt den kommer før den 

må lades opp igjen. Buddy har en kjørelengde på opptil 120 km avhengig av årstid og kjørestil. 

Toppfarten er 80 km/t. Lengden er bare 244 cm Buddy kan derfor lovlig parkeres på tvers av en 

parkeringsplass. I motsetning til Think som er av plast, har Buddy’en et karosseri i lakkert glassfiber. 
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Handi Wheel Bilanx 
Design: Morten Sagstuen 

Produsent: Handi Care ASA 

År: 1997 

Utmerkelser: Merket for god design i 1997 
Foto: Norsk Designråd 

 

 
Det er ikke mange som tenker på design når de ser en rullestol eller en rullator, men det er flere 

norske bedrifter som jobber med å designe denne typen produkter. Mange designere synes det er 

ekstra spennende å jobbe med prosjekter der de kan hjelpe noen som har litt flere utfordringer i 

hverdagen enn andre. Dette kan for eksempel være mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. 

Handi Wheel Bilanx er et eksempel på en godt designet rullestol. Den kan reguleres fra aktiv til passiv 

sittestilling uten at det går utover kjøreegenskapene. Stolen er komfortabel og har løse puter tilpasset 

ulike brukere slik at han eller hun alltid sitter behagelig. 
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Båter 
Helt siden vikingtiden har nordmenn vært gode til å bygge båter. Den dag i dag produseres det mange 

typer båter i Norge, alt fra små joller til store skip lager vi for eget bruk og for eksport til andre land. På 

bildet ser du to forskjellige typer båter: en fritidsbåt og en redningsbåt. 
 
Mako redningsbåt (øverst) 
Design: Birger Kullmann Design 

Produsent: Norsafe AS 

År: 1999 

Utmerkelse: Merket for god design i 1999 
Foto: Norsk Designråd 

 
Mako redningsbåt blir brukt både i vanlig skipsfart og i offshore. Det fantes ikke en lignende type båt 

da denne modellen kom i 1999. Båten er funksjonell og god å manøvrere i all slags vær. Den er for 

eksempel verdens første båt med en helt integrert veltebøyle som gjør båten at båten rette seg selv 

ved kantring. Redningsbåten har ståseter som sparer ryggen ved slag i høye hastigheter. 

 

Fritidsbåt (nederst) 
Design: Jan Hermann Linge 

Bedrift: A/S Fjord Plast 

År: 1965 

Utmerkelse: Merket for god design i 1965 
Foto: Norsk Designråd 

 



Nederst på bildet ser du ett eksempel på en fritidsbåt. De fleste båtene av denne typen blir laget i plast 

eller glassfiber. Dette gjør båten lettere enn en trebåt og enklere å vedlikeholde. Båten er tegnet av 

Johan Hermann Linge og vant Merket for god design i 1965. Juryen la vekt på at båten var en god 

sjøbåt i velegnet materiale og at innredningen var praktisk og med gjennomførte detaljer. En åpen båt 

som denne må blant annet tåle at saltvann og sterk sol sliter på interiøret. 
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DBS sykler 
Design: DBS AS 

Produsent: DBS AS 

År: 1906- 
Foto: www.sykkelikoner.com  

 
Øglænd Cyklelager i Sandnes solgte sykler for tyske Hengstberg sykler i 1892. I 1906 sto den første 

sykkelfabrikken ferdig i Sandnes, og Øglænd sin egne sykkelproduksjon startet.  
 
I 1932 fikk Øglænd navnet Den Beste Sykkel (DBS). Det var den 12 år gamle Knut Johansen som 

foreslo navnet og vant navnekonkurransen som Øglænd arrangerte. I 1949 ble de første syklene solgt 

til andre land. 

 

DBS har laget mange populære sykler. På bildet ser du en DBS Crossmaster fra 1960. Dette var en 

av de første modellene som var annerledes enn de vanlige dame- og herresyklene. Legg merke til det 

store setet, eller sadelen. Designeren av sykkelen har tydelig vært inspirert av motorsykler. DBS laget 

flere såkalte guttesykler med spesielt utseende, sadel og chopper-styre. De mest kjente var kanskje 

syklene med indianernavnene Apache (1972-1980) og Tomahawk (1971-1973). På midten av 1990-

tallet relanserte DBS Tomahawk og Apache. Begge syklene ble produsert i barnestørrelser, og et lite 

antall Tomahawk-sykler ble produsert for voksne. 

 

DBS sin kanskje største suksess var DBS Kombi, en enkel sykkel med bare to gir. 
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Flytoget 
Design: Meyer Design as (Toget), Enzo Finger og Bruno Oldani Design (Grafikk), Per Spook 

(Uniformer) 

Produsent: NSB Gardermobanen as 

År: 1988 

Utmerkelser: Tre Merket for god design-priser i 1998  
Foto: Anne Elisabeth Sæter 

 

 

Flytoget er et høyhastighetstog som bringer passasjerer til og fra Oslo Lufthavn, med Drammen som 

endestasjon i vest. Toget er utformet slik at det skal se raskt ut, og raskt er det også. Toget har en 

tillatt topphastighet på 210 km/t og bruker bare 19 minutter fra Oslo Sentralstasjon til Oslo Lufthavn 

Gardermoen. 

 

Det spesielle med Flytoget er at designerne har tenkt helhetlig. Formgivningen av selve toget, både 

utenpå og inni, materialer og farger, Flytog-logoen  og annet grafisk materiale er nøye gjennomtenkt 

slik at alt skal passe sammen. Til og med uniformen som de ansatte i Flytoget bruker er det noen som 

har formgitt slik at det skal passe inn i ”Flytog-konseptet”.  Først var det den kjente motedesigneren 

Per Spook som formga uniformene, men disse er nå blitt skiftet ut til mer uformelle uniformer. 
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Nyttige nettsider

• Store Norske leksikon: www.snl.no

• Skolenettet: www2.skolenettet.no/kunstweb 

• Norsk designråd: www.norskdesign.no

• Wikipedia: www.wikipedia.no
• Sykkelikoner: www.sykkelikoner.com

 
 

 

 



KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en ideel medlemsorganisasjon som  
i over 70 år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester og 
materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
• Å arbeide for at visuell kunst skal få en sentral plass

i lærings- og holdningsdannende arbeid i skolen.
• Å bidra til å vekke interessen for og gi kunnskaper om visuelle

uttrykksformer slik de er kommet til uttrykk i tidligere tider og i dag.
• Å sette i verk tiltak som gir opplevelser, og som utvikler kunstforståelse,

skapende evner, kritisk sans og følsomhet overfor visuelle uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye 
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i GALLERI SEILET. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag, 
og holder til på SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen.

KUNST I SKOLEN 

Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo

Besøksadresse: SEILET - Huset for kunst og kultur i skolen, 

Fossveien 24, 0551 Oslo, inng. Steenstrups gate

Telefon: 23 35 89 30

Org.nr. 970 133 402

kis@kunstiskolen.no

www.kunstiskolen.no

KUNST 
KREATIVITET 
KOMPETANSE
KUNST I SKOLEN siden 1948
www.kunstiskolen.no
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