
Reflection-lampeserien: Lyskilde og 
lampeskærm gentænkt
Designer Asger Risborg Jakobsens ambition har været at fremhæve de essentielle el-
ementer i en lampe: lyskilden og lampeskærmen. Reflection-serien, en nyhed i Bolias 
forårskollektion, adskiller de to elementer, for at de kan fremhæve hinanden. Resulta-
tet er en serie af lamper med en fin og let silhuet og et legende udtryk.

Reflection blev skabt med idéen og ambitionen om at lave noget enkelt, elegant og 
tidløst, der favner og fremhæver en lampes grundlæggende træk, nemlig lyskilden og 
skærmen. Designeren bag, Asger Risborg Jakobsen, besluttede at bringe de to grun-
dlæggende komponenter frem og adskille dem fra hinanden, hvilket giver en smuk re-
fleksion og leg mellem skærmen og lyskilden. Et smukt design med et tidløst og samti-
dig livligt udtryk.

”Lyskilden udsender et klart lys, mens lampeskærmens afrundede form blidt reflekterer 
det derhen, hvor der er brug for det. For mig skal en lampe give nok lys til at opfylde 
behovet for koncentration men samtidig forblive blød og behagelig og understrege 
skønheden,” forklarer Asger Risborg Jakobsen. Han kalder selv Reflection en ”utraditi-
onel klassiker”.

Skandinavisk design
Skulpturel, med et let udseende og 
samtidig en stærk struktur, på sin 
vis tidløs men samtidig et udtryk for 
noget nyt – Reflection opfylder sit 
formål, samtidig med at man ikke bliv-
er blændet. Designeren var igennem 
mange skitser og prototyper, før han 
fandt frem til de mål, der sikrede den 
perfekte silhuet.

”Arbejdet henimod et 
tidløst udtryk handler om 
at prøve at forstå essensen 
af et objekt og forsøge at 
nå frem til den igennem 
ærlighed og enkelhed”, 
tilføjer designeren. Reflec-
tion er for ham resultatet 
af en interesse i at desig-
net et objekt med varige, 
tidløse kvaliteter. De enkle 
og tidløse farver er valgt 
til at kunne passe naturligt 
ind i forskellige interiører, 
så du aldrig bliver træt af 
dem.

Bolia.com

Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, 
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere 
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med ameri-
kanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består 
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian De-

sign og bæredygtige designs. 
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Modeller:
loftslampe, gulvlampe, bordlampe og 
væglampe

Materiale:
sortlakeret aluminium, grålakeret 
aluminium eller messinglakeret 
aluminium

Asger Risborg 
Jakobsen
Designer Asger Risborg Jakobsen, 
født i 1989, er opvokset på landet 
og har måske sin følsomhed over 
for naturen med sig fra sin barndom 
tæt på naturen. Det bliver oversat til 
arkitektoniske projekter, der blander 
sig i deres naturlige miljø med respekt 
og fascination. Efter først at have 
studeret arkitektur på KDAK begyn-
dte Asger Risborg Jakobsen at læse 
medicin, inden han vendte sig imod 
design af arkitektoniske projekter og 
lamper, der kreativt bryder normerne 
for klassisk design.


