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Niels designer lamper i træ i sin fritid 
Niels Kjær Jensen 
har altid interesse
ret sig for interiør -
og har en passion 
for lamper. Så snart 
han har fri fra 
jobbet som 
konstruktør hos 
Siemens, bruger 
han al sin fritid i sit 
lille værksted. 

Flemming Larsen 
flla@jfmedier.dk 

VEJLE: Der er en verden til for
skel på Niels Kjær Jensens ar
bejdsliv og hans store fritids� 
interesse; det selv om begge 
dele handler om at skabe no
get med hænderne. 

- Der er ikke mange, der 
kan forestille sig, at jeg desig
ner lamper i min fritid. Især 
ikke fordi, jeg i mit arbejdsliv 
sidder og konstruerer store 
ting til mange millioner kro
ner, nemlig logistikken til 
blandt andet de havne, der 
skal modtage og afskibe vores 
vindmøller, eller transport
udstyret, når vores møller 
skal transporteres fra A til B. 

- Men jeg har altid interes
seret mig for interiør. Det 
æstetisk smukke, og det er 
her, at min lille lampevirk
somhed kommer ind i bille
det, forklarer Niels Kjær Jen
sen, mens han rækker ud ef
ter et af de stykker træ, der er 
laserskåret til en lampe
skærm. 

Ved at blive skruet sam
men med top- og bundpla
den, bliver det til en lampe, 
nemlig når der er monteret 
en fatning med en ledning. 

Ni forskellige lamper 
Passionen for lamperne har 
Niels Kjær Jensen altid haft, 
men han begyndte at frem
stille sine egne lamper for 
seks år siden. 

- Jeg fik ideen til mine lam
per, da en god bekendt viste 
mig mulighederne med en la
ser. Det er imponerede, hvor 
præcist Kina-laseren kan 
skære tingene ud. Det var det, 
der inspirerede mig, og snart 
var prototypen til min første 
lampe på plads. 

NKJ Design har lige nu ni forskellige lamper på programmet, men vil komme til, siger Niels K',iær Jensen. Foto: Flemming Larsen, JFH 

[U Udover Le Klint er jeg den eneste danske 
lampeproducent der producerer lamper i 
Danmark. Det er lidt vildt at tænke på, og gør mig 
da lidt stolt 

NIELS KJÆR JENSEN, INDEHAVER Af NKJ DESIGN 

- I dag fremstiller jeg ni for
skellige lamper, en stander
lampe; en bordlampe, en 
væglampe og seks forskellige 
pendellamper. Det er kun 
kreativiteten, og selvfølgelig 
det æstetiske, der sætter 
grænsen, forklarer Niels Kjær 
Jensen. 

I begyndelsen solgte NKJ 
Design sine lamper hos Fabri
kanterne og Danmark & Nor
den, mens han i dag også ly
ser op hos Lysmesteren i Vej
le og Bo Design i Billund. 

- Jeg er seMølgelig stolt 
over, at også kendte lampe
og interiørforretninger har 
fået øjnene op for mine lam
per. 

Vejles Aladdin 
Niels Kjær Jensen er født op 
opvokset på Søndermarken i 

Vejle, hvor han gik på Sønder
marksskolen. 10 klassen blev 
taget på Kirstine Seligmanns 
Skole, og han fortsatte heref
ter på Vejle Tekniske Skole. 

- Jeg kom herefter i lære på 
Lego som maskinarbejder. 
Senere igen læste jeg til ma
skintekniker. Det er her det 
med detaljerne kommer ind i 
billedet, forklarer Niels Kjær 
Jensen, mens han kigger 
rundt i sit lille værksted, hvor 
der ikke er noget, der er over
ladt til tilfældighederne. 

Her står de hvide 
plastikkasser på snorlige 
rækker med eksempelvis 
pærer, fatninger, ledninger 
og ledningsholdere. 

- Træet, birketræ og val
nøddetræ, kommer fra Fin
land. Men produktionen af Noget af det, Niels Kjær Jensen bruger meget tid på, er ved slibemaski

bund- og toppladerne samt nen, nemlig inden skærmene skal olieres. Foto: Flemming Larsen, JFH

FAKTA 

RUNDT OM NKJ DESIGN 

Ejeren af NKJ Design er Niels 
Kjær Jensen, 49 år. 

Han er født og opvokset på 
Søndermarken i Vejle, og har 
blandt andet gået på Søn
dermarksskolen, Kirstine Se
ligmanns Skole og Vejle Tek
niske Skole. 

Han er uddannet som ma
skinarbejder hos Lego i 
Billund, inden han læste 
videre 

. til maskintekniker. 

Niels Kjær Jensen har altid 
interesseret sig for interiør, 
og har en passion for lam
per, og for seks år siden be
gyndte han at fremstille sine 
egne lamper. 

Han har i dag ni forskellige 
lamper, og er udover Le Klint. 
den eneste danske lampe
producent, der får 
produceret sine produkter 
her i landet. 

Hver enest� gang, Niels Kjær 
Jensen fremstiller en lampe, 
går der et beløb til at plante 
et nyt træ. 

selve lampeskærmen, frem
stilles hos en underleveran
dør i Danmark - og samles så 
her i mit lille værksted. 

- Udover Le Klint, er jeg 
den eneste danske lampepro
ducent, der producerer lam
per i Danmark Det er lidt 
vildt, at tænke på, og noget 
der også gør mig lidt stolt, si
ger Niels Kjær Jensen med 
begejstring i stemmen. 

Selv om den vejlensiske 
lampemager har sin egen 
hjemmeside, er det kun fem 
procent af lamperne, der sæl
ges her. 

- Kunderne skal se mine 
lamper. Mærke, hvor blødt 
materiale de er fremstillet i, 
og opleve de mange forskelli
ge lyskilØer. 

- Vi køber lamper i efter
års- og vintermåneder. Så 
min sæson er lige begyndt, 
men jeg kan da godt mærke, 
at interessen for mine lamper 
er stigende, siger Niels Kjær 
Jensen, mens han sliber end
nu en lampeskærm, inden 
den skal olieres. 

Niels Kjær Jensen. ejer af NKJ Design, er detaljernes mand, når han 
fremstiller sine lamper. Foto: Flemming Larsen, JFH 

Niels Kjær Jensen har blandt andet en aftale med Anette Stengaard fra 
Lysmesteren i Vejle, der sælger hans lamper. Privatfoto 

Træet, birketræ og valnøddetræ, kommer fra Finland. Når det er slebet 
og olieret bliver det til lamper. Foto: Flemming Larsen. Foto: Flemming 
Larsen,JFH 


