
Historien til DEFA 

 

DEFA ble grunnlagt i 1946 av Didrik Eidsvig (bestefaren til den nåværende eieren). 

Firmalogoen og firmanavnet ble laget ut av Didrik Eidsvigs FAbrikker. 

Merkevaren DEFA er i dag meget anerkjent i mange europeiske markeder. 

 

 

1946: 

“D. Eidsvig fabrikker” ble grunnlagt i 1946 av 

Didrik Eidsvig (bestefaren til nåværende eier). 

 

Det hele startet med produksjon av leketøy, 

som for eksempel dukker og modellfly og biler 

til det norske markedet. 

 

Selskapet holdt til i Sandvika utenfor Oslo. 

Logoen var enkelt og greit firmanavnet ”D. 

Eidsvig fabrikker”. 

 

1950: 

På femtitallet startet DEFA opp produksjon av 

lysarmaturer, elektriske brytere, 

koblingsbokser, aluminium OEM deler til 

bilindustrien og sin første motorvarmer. 

 

DEFA-gården i Sandvika ble bygd. DEFA ble 

den første norske underleverandøren til den 

svenske bilindustrien. 

 

Firmalogoen og firmanavnet ble oppgradert til 

forkortelsen “DEFA”. D for Didrik, E for Eidsvig 

og FA for Fabrikker. 

 

1960: 

I 1960 introduserte DEFA sin første 

motorvarmer. Det startet med en 

universalvarmer som passet til de fleste biler. 

Senere i denne perioden startet bedriften 

produksjon av blokk varmere spesielt tilpasset 

hver enkelt motortype, og den første 

kupévarmeren ble introdusert. 

 

 

 

På slutten av sekstitallet flyttet DEFA deler av 

sin produksjon til Nesbyen i Hallingdal. 

Hovedkontor og produktutvikling avdeling 

befant seg fremdeles i Sandvika. Logoen fikk 

en liten oppgradering. 

 

1970: 

På syttitallet startet DEFA sin produksjon av 

servantholdere i aluminium og sin første 

batterilader. 

 

Originaldeler til for eksempel Volvo Scania og 

SAAB ble en anselig del av 

produksjonskapasiteten innen press-støping 

av aluminium. 

 

Den velkjente innrammede DEFA logoen ble 

etablert og brukt over en tegning av 

hovedkontoret i Sandvika. Logoen ble 

hovedsakelig benyttet i sort. 

 

1980: 

Tidlig på åttitallet introduserte DEFA et 

komplett bilvarmesystem som besto av 

motorvarmer, kupévarmer, den første 

elektroniske batteriladeren for montering i 

motorrommet og et 12V startur for montering 

innvendig i bilens kupé. Starturet var 

temperaturstyrt slik at utetemperaturen styrte 

den nødvendige innkoblingstiden for 

bilvarmesystemet. 

 

På åttitallet startet DEFA også å produsere sitt 

første alarmsystem for biler og etablerte en 

utviklingsavdeling for elektronikkprodukter på 

Kongsberg. 

 



En ny oppgradering av logoen ble foretatt. 

Tegningen av hovedkontoret ble fjernet og 

den røde fargen ble innført. 

 

1990: 

Bilalarmsystemet ble videreutviklet med blant 

annet Canbus-alarmer og den første MC-

alarmen ble tilgjengelig. 

 

Bilvarmesystemet ble oppgradert med flere 

motorvarmere, kup´varmere og batteriladere. 

 

To nye dekorative innendørs belysningsserier 

ble introdusert. 

 

Basert på utviklingen ble DEFA delt opp i tre 

separate divisjoner; Automotive, Electronics 

and Lighting Division. 

 

Det ble etablert egne logoer for hvert enkelt 

varemerke. 

 

2004: 

Lighting Division introduserte elektriske uttak 

for parkeringsplasser, marinaer og 

campingplasser i sitt produktspekter. 

 

Electronics Division introduserte DEFA 

BoatSecurity i sin produktportefølje. 

 

2005: 

DEFA etablerte DEFA Technology, Wuxi, en 

egen produksjonsenhet I Kina. 

 

DEFA Lighting AS ble etablert som en 

totalleverandør innen belysning med egen 

salgs- og prosjektorganisasjon. Lighting 

Division har fortsatt produksjonen av DEFAs 

aluminiumsprodukter. 

 

DEFA Lighting etablerte sin egen logo. 

 


