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Moderna utebelysningar
Skapa levande utemiljöer med ljus! Belys fasad och växter med moderna utebelysningar. 
Din trädgård får ett helt nytt utseende och ljuset skapar fina effekter.  
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Kreativitet kräver förutsättningar
År 2017 är få kompetenser viktigare än kreativitet. I alla fall  för oss i denna 
bransch, men det gäller nästan överallt i samhället. Kreativitet är i varje fall minst 
lika viktig som hållbarhet, starkt varumärke, skalbarhet, öppenhet, ledarskap, digital 
förmåga och andra nödvändiga framgångsegenskaper. Det finns ingen gräns för 
hur vi ständigt måste förnya oss för att klara våra mål. Få affärer är som bekant 
givna för alltid. Därför är kreativiteten den viktigaste tillgången vi har att slå vakt 
om – oavsett hur vi valt att fokusera vår verksamhet. Antingen det gäller formgiv-
ning eller affärsmodell.
Som tur är föds vi skapligt nyfikna och en blandning av vår begåvning samt den 
nedärvda prestationsångesten har lett oss ur grottorna till dagens rymdfärder. 
Att lyckas med kreativitet för att nå en förändring kräver energi och mod. Gamla 
tankemodeller är svåra att överge och kultur slår oftast struktur. Det gäller alla i ett 
företag, men också företaget självt. Kreativitet kräver andra egenskaper som t.ex. 
förmåga till samarbete, öppenhet och tillit.
Jag är säker på att vi alla vinner på att samarbeta mer inom branschen. De konkur-
rensutmaningar vi möter är på sikt inte främst nationella. Utländska belysnings-
företag tar gärna chansen att ta våra marknadsandelar på alla de marknader där vi 
idag agerar. Vi kan inte samarbeta om kreativiteten. Där måste och ska vi särskilja 
oss. Vi har ju olika mål och strategier för att utveckla våra företag. Men, vi behöver 
göra mer för att samarbeta om villkor och regelverk kring våra affärer i stort. Allt 
för att skapa goda förutsättningar för oss att långsiktigt lyckas.
Den nuvarande regeringen lanserade sin ”Affärsplan Sverige” för snart fem år 
sedan. Sätt innovation i centrum, höj Sveriges kompetens till en världsledande nivå 
och inse att allas framgång också är Sveriges framgång var ledande teman i planen. 
Det finns ännu, milt uttryck, en del att önska innan planen är genomförd. Närings-
livets organisationers rimliga krav är ju välkända för de flesta företagare.
Näringslivets Regelnämnd (NNR) visade nyligen att 32 % av företagarna i landet 
tycker att det blivit krångligare att driva företag jämfört med för ett antal år sedan. 
Här är förbättringspotentialen enorm. För vår bransch saknas knappast viktiga 
regelverk. Myndigheterna som sköter tillämpningen är flera och innehållet har en 
benägenhet att vara i konstant rörelse. Tolkningen skiljer sig dessutom åt ibland 
inom EU. Vem orkar eller klarar att vänta på ett förhandsavgörande från EU-dom-
stolen? Trots tanken om en inre marknad inom EU möter många av oss minst sagt 
praktiska handelshinder.
Vad gäller villkoren på skatteområdet är hoten många för den som likt jag älskar 
företagsamhet. Jag älskar dock även höga skatteintäkter. Något jag ofta fick argu-
mentera för i mitt tidigare uppdrag som folkvald. Men, höga skatteintäkter saknar 
givet samband med höga skattenivåer. Tvärtom så kan höga skatter minska viktiga 
skatteintäkter för att utbildning, ansvar och risktagande inte lönar sig längre i Sveri-
ge. Inte minst beskattningen av småföretagare och dess ägare är ju nu högaktuell.
Snart möts vi som utgör Föreningen Hemljus till årsmöte i Helsingborg. Vi skall 
bl. a. välja ordförande och styrelse. Låt oss nu tillsammans vara kreativa och fun-
dera på vad vi kan göra för att bli mer framgångsrika i att driva våra frågor till gagn 
för vår bransch. Allt för att i långa loppet kunna fokusera på vår kreativitet.  

Johan Pehrson
VD/CEO Watt&veke

johan.pehrson@wattveke.se 

Cato oxidgrå spotlight  |  Ny färg  |  Upplev Cato serien på www.belid.se  

CATO SPRIDER LJUS 
I NORDISKA HEM

Upplev produkter från ett traditionellt hantverk med 
skandinavisk kvalité och lång livslängd. Vi håller vårt 
Nordiska arv högt genom ärligt och respektfullt be-
mötande till vår omgivning.

Cato är inspirerad från vårt skandinaviska arv med 
ett minimalistisk uttryck och med materialval av hög 
kvalité. I decennier har Cato gett ljuset från Varberg 
en plats i det nordiska hemmet.

Belid_hemljus_1_2017.indd   1 2017-01-10   15:04:00
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VI KOM TILL STOCKHOLM Furniture & Light Fair tydligt 
förvarnade om att vi där skulle konstatera att gräns-
landet mellan hem och offentlig miljö alltmer sud-
das ut. Och att vi rent trendmässigt skulle mötas av 
att år av vitt som förhärskande färg nu skulle tona 
bort och ersättas av kraftfulla och mixade färger, 
ofta i svulstiga produkter med drag åt det dekadenta.

Visst infriades dessa profetior.  Ser vi till lamput-
ställarna så visar de år efter år produkter som myck-
et väl kan hamna i ett hem, men också i exempelvis 
hotell- och restaurangmiljöer. För att kunna utnyttja 
denna situation valde, liksom tidigare år, vissa ut-
ställare att finnas i två olika hallar med skilda mål-

Glada mässbesökare – Alinda Hodzic, Carina Petré, Linda Fransson, Marie Karlsson och Ann Charlott Henriksson-Johansson, alla från Elonsfären.

www.frinab.com

Vi ställer ut på ELFACK
VÄLKOMMEN TILL MONTER G03:01

Frinab tillhandahåller kabel och komponenter som kapas i 
önskad längd och skalning samt monteras med komponenter 
enligt specifikation. Vi lägger stort fokus på att förstå och 
tillgodose våra kunders behov samt att leverera i tid. 
Välkommen att besöka oss på mässan 9-12 maj. 

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00  

tradition möter framtid
Ifö LED. Klassiska armaturer i porslin och 

glas, nu med inbyggd ledmodul. 

6W • 600lm • 2700/3000K • Energiklass: A+

Det vita fick ge vika
Gamla favoriter kommer tillbaks 

grupper. På den offentliga sidan samsades de med 
belysningsföretag med i stort sett all fakturering rik-
tad mot off-miljö. 

Sett till produkturvalet hos övervägande delen 
av lamputställarna konstaterade vi att ”den nakna 
glödlampan” inte helt lyste med sin frånvaro, men 
ingalunda hade den framträdande roll som de före-
gående åren. Och de som nu visade den typen av 
ljuskälla hade vinnlagt sig om att använda den nya 
och energieffektiva LED-tekniken.

Transparent glas i olika färgchatteringar använ-
des nu till att fånga upp retrotrenden och låg nära 
det som sågs i hem och offentliga lokaler för mer än 

50 år sedan. Idag är Hans-Agne Jacobssons 
kronor, ofta i mässing och med glasglober, 
hett eftertraktade på andrahandsmarkna-
den. Ett fenomen som helt klart flera leve-
rantörer noterat, inte minst då Belid genom 
sin nya serie Gloria.

Utvecklingen banar också väg för en re-
nässans för den traditionella lampskärmen. 
Där såg vi ett mera tilltalande utbud än på 
många år.

Möbel- och belysningsföretagarna lever 
självklart i samma värld och visar därför 
ofta parallella ambitioner när det gäller så-
väl material- som färgval. Dock känns det 
som om möbelleverantörerna i någon mån 
ligger lite före i trendspåret. Där såg vi mas-
sor av möbler med sammetsklädsel. Det 
var ett material som återfanns också bland 
lamputställarna, dock inte med allas samma 
dominans.

”Flerfunktionella” armaturer vinner ock-
så framsteg. Det handlade den här gången 
om nyckelskåp med inbyggd belysning och 
USB-uttag för mobilladdning. Andra ex-
empel är lampor som också erbjuder små 

avlastningsytor. Kanske för mobiltelefonen 
eller, beroende på placering i hemmet, plats 
för rent dekorativa ting.

Flera möbeltillverkare har upptäckt möj-
ligheten att ge växter en given plats i hem-
met genom att i sina produkter bygga in för-
djupningar o.d. för just placering av växter. 
Så också på lampsidan där vi på åtminstone 
ett par ställen såg hängande glaslampor som 
också gav möjlighet att komplettera med – 
om än i mindre format – levande grönt.

Med sina 70 år på nacken är Aneta en av 
marknadens mest erfarna aktörer. Att man 
nu är inne i ett jubileumsår undgick ingen 
mässbesökare. Växjöföretaget passade på 
att, bland mängder av nyheter, lyfta fram 
ett par succéer från tidigare. Många minns 
takkronorna Jubilé och Kronoberg, som 
då det begav sig hette Greveholm respek-
tive Smedja, (1). Dessa kan, med de smärre 
förändringar som gjorts, säkerligen bli goda 
kassapjäser igen.

Som sagt – lampskärmen i textil är till-
baks på banan. Vi såg mängder av välgjorda 
skärmar som i många fall blev tydliga exem-

    1
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LJUSEXPERTEN I VÄSTERÅS har flera gånger förekommit i 
spekulationerna kring vem som skall bli Årets Ljusa 
Butik. Och nu blev det verklighet. Under mässan 
fick ägaren Christer Andersson och hans mångåriga 
medarbetare Klas Måhlberg ta emot utmärkelsen 
Årets Ljusa Butik 2016 ur Hemljus vd:s, Mats Hol-
mes, hand.

Det var inte samma pompa och ståt som tidigare 
när priset utdelades. Detta eftersom Föreningen 
Hemljus denna gång inte arrangerade någon ga-
lakväll. Pristagarna fick dock underhand ta emot 
välförtjänta gratulationer från kollegor i olika led i 
branschen.

Tidningen HEMLJUS uppmärksammade för 
mindre än ett år sedan den prisade butiken i Väs-
terås. Då hade man strax innan genomfört en flytt 
inom handelsområdet Erikslund och därmed kun-
nat fördubbla sin yta från 500 till 1 000 kvadratme-
ter. Här omges man av i stort sett alla av landets 
större handelsaktörer, många med belysning i sina 
sortiment.

Christer Andersson och hans medarbetare hann 
knappt hem från mässan innan man basunerade ut 
nyheten att butiken utsetts till Årets Ljusa Butik i 
Sverige 2016. Västmanlands Tidnings och Västerås 
Tidnings läsare kunde på halvsidesannonser läsa om 
utnämningen. Den fanns på en rubrikrad alldeles 
under devisen ”Mälardalens största belysningsbu-
tik”. I annonsen fanns också ett erbjudande om en 
golvlampa med LED-teknik för 299 kronor, bara en 
tredjedel av ordinarie pris.

– Vi sålde slut berättar Christer. 200 lampor gick 
åt under denna första aktivitet med budskapet om 
Årets Ljusa Butik.

– Det kommer mer i den här vägen, säger Chris-
ter, som också kan berätta att 2017 startade i raket-
fart med en rejäl omsättningsökning jämfört med 
året innan.

Juryn för Årets Ljusa Butik motiverade sitt beslut så här:

I en tid då traditionella belysningsbutiker utmanas av andra försäljningskanaler valde Årets Ljusa 
Butik i Sverige att satsa stort på just renodlad belysningsfackhandel. Detta genom att, i ett av 
landets största köpcentra, flytta butiken och dubbla sin yta. Härigenom fick man möjligheter att 
fördjupa samarbetet med sina leverantörer, som idag, jämfört med tidigare, getts bättre tillfälle att 
medverka i presentationen av sina produkter.
En g ynnsam omsättningsutveckling och god lönsamhet bidrar också till att Årets Ljusa Butik 
2016 blir LjusExperten i Västerås.

pel på en återgång till lite tyngre stilar med 
starka färger. Bland annat visade oss Sanna 
Bergfors, försäljningschef hos Watt&Veke, 
oss en kollektion med sammetsskärmar, (2), 
som väckte minnen.

PR Home erbjuder också en läcker och 
mångfacetterad skärmkollektion med såväl 
lite strikta materialval såsom linne liksom 
romantiskt blomstermönster, (3).

Allt vanligare blir att ersätta levande ljus 
inomhus med LED-bestyckade sådana. 
Inte att undra på när nu Konstsmide kan 
erbjuda vaxljus med verklighetstrogen låga 
och doft, (4). Ljusen, som finns i höjderna 
13, 18 och 23 cm, kan fås med härliga dof-
ter som lavendel, sandelträ, citrongräs, ros, 
citron och eukalyptus. Vid sidan om dessa 
spännande egenskaper finns anledning på-
peka att ljus av de här slaget med all säker-
het räddar från eldsvådor förorsakade av 
bortglömda levande ljus.

Markslöjd var ett av de företag som ta-
git fasta på begreppet flerfunktion. Med sin 
svartlackerade vägglampa i metall, Combo, 
(5), erbjuder man en dimbar lampa som 
bakom sin dörr fungerar som nyckelskåp 
och dessutom laddstation för exempelvis 
mobiltelefonen. 

- Den här behövs i många hallar, menar 
Markslöjds säljare, Mikael Person.

Årets Ljusa Butik
– LjusExperten i Västerås

    2

    3

    4
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Stolta vinnare av Årets Ljusa Butik 2016, Klas Måhlberg och Christer Andersson 
tillsammans med Hemljus vd, Mats Holme.

www.airam.se

Grattis Ljusexperten i Västerås till 

utmärkelsen Årets Ljusa Butik!

Hemljus_Airam_add_90x130_02_2017.indd   1 07/03/17   16:27
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Till kategorin problemlösare räknar vi också Uni-
sons nya LED-ljuskälla, (9), av ”Linestramodell”. 
Förutom energieffektivitet erbjuder den lång livs-
längd, lovar företagets Håkan Magnusson.

Airam är inte bara ljuskällor utan också ett om-
fattande armaturprogram. Nu tittade vi särskilt på 
serien Garda, (10). Det handlar om bord- och golv-
lampor i olika varianter, men alla gjorda att tåla ett 
tufft utomhusliv. Fötter av pulverlackerad metall 
och kupor i UV-skyddad PE-plast. Avsedda att be-
styckas med E 27-ljuskällor. Airams vd, Per Hemsta-
dius, mår väl i skenet av dessa.    

Inomhus hamnar däremot Belids nya spännande 

Nyheter med funktion visade också Mi-
kael Bröhne på AH Belysning, (6). Detta i 
form av väl designade riktbara lampor med 
optik som underlättar för synsvaga. Detta 
bland andra nyheter, bl.a. traditionella golv-
lampor med flera riktbara skärmar.

Star Trading ser till att vi får belysning 
med stigande antal ljuspunkter såväl inom- 
som utomhus. Den här gången fastnade vi 
för möjligheten att njuta av fyrverkeri in-
omhus. Fireworks, (7), är avsedd att använ-
das just inomhus. Med sina 120 små LED-
lampor, hängande eller på lampfot, får vi 
verkligen illusionen av fyrverkeri.

En problemlösare för den som helt vill 
täcka en takdosa med en enkel porslinlamp-
hållare erbjuder numera Ifö Electric genom 
att presentera en porslinarmatur med rötter 
i företagets allra tidigaste tillverkning, på 
50-talet. Produktchef Måns Kiaer, bilden 
(8), visar stolt upp den nya armaturen, som 
erbjuds i vitt, svart eller grått.

PRISBELÖNTA LAMPOR
I TAKT MED ATT DE svenska hembelysningsak-
törerna blivit mer och benägna att anlita 
professionella formgivare riktas allt större 
medieintresse kring det som kommer ut i 
dessa samarbeten.

På mässan visades bl.a. två prisbelönta 
lampor som båda kan sätta bestående in-
tryck i designhistorien.

Redan i förra numret av HEMLJUS upp-
märksammade vi designern Monika Mul-
der, holländska numera bosatt och verksam 
i Sverige. Vi lyfte då fram hennes produkt 
Mobil för Pholc. 

Den annorlunda lampan har uppmärk-
sammats också av magasinet Elle Decora-
tion som utsett just denna skapelse till Årets 
Lampa 2017 med den koncisa motiveringen  

”Välbalanserad i ordets alla betydelser – en 
lampa som ligger rätt i tiden”.

Pholc, som framträdde i såväl A- som 
C-hallen, försummade inte att sätta ljus på 
denna utmärkelse.

Också anrika Konsthantverk kunde i sin 
monter i A-hallen presentera en prisvin-
nande produkt på samma statusnivå. Det 
var lampan Stav, ritad av meriterade form-
givaren Johan Carpner, som tilldelades Re-
sidences Formpris 2016. Lampan gavs epi-
tetet Årets Lampa 2016 med motiveringen: 
”Med en god idé, en svets och några rör 
skapas finurlig skönhet. Med minimalistisk 
smidesform och ett enkelt handgrepp ger 
Stav rummet punktljus eller spridd belys-
ning”.

    6
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pendel Ocean, (11) med en 40 cm hög vitopal kupa, 
blank eller matt. Den oregelbundna formen är inte 
så vanlig när det gäller glaskupor, vilket gör denna 
skulpturala form extra spännande. E 27-lamphålla-
ren ger stor flexibilitet vad gäller val av ljuskälla.

By Rydéns har som vana att presentera sina pro-
dukter med väl genomarbetade monterlösningar. 
Denna gång i form att ett långt uppdukad bord där 
en rad intressanta nyheter trängdes med mängder av 
accessoarer. Och över alltihopa lyste nya taklampan 
Hero, en annorlunda krona med 124 nakna filament-
LED i varierande storlekar, (12). 

    9
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Mobil

Stav



12•HEMLJUS 13•HEMLJUS

Inte bara armaturer
Philips visade lösningar
ATT LJUSSÄTTNING AV IDENTISKA miljöer kan lö-
sas på högst varierande sätt visade Philips 
Lighting på ett synnerligen spännande sätt. 
På en yta av 180 kvadratmeter hade Aman-
da Ames, creative director på designstudion 
Ames, skapat fem olika rumstyper, vardera 
i två varianter.

Entré, sovrum, badrum, vardagsrum/
kök och kontor var sparsmakat inredda för 
att ge ljuset och ljuslösningarna huvudrol-
ler. De olika enheterna var tänkta att skapa 
känsla av en bostad. Anledningen till att 
man byggde varje rum i två varianter var att 
man genom två skilda ljussättningar ville 

visa sin uppfattning om genialisk lösning, 
men också visa typiska fel. Och ”hur ofta 
det blir fel” i våra hem när kunskapen sak-
nas.

Man ville helt enkelt inspirera besökarna 
att just se skillnaden. Till detta bidrog också 
återkommande seminarier.

Inhyrda teaterelever som ”levde” i de 
olika rummen bidrog till totalupplevelsen.

Ett kreativt sätt att utnyttja en monteryta 
som gränsade till en separat Philipsmonter 
med mera konventionell produktpresenta-
tion.

Flärden spelar en framträdande roll hos 
A-Grossisten, som skickligt håller ihop 
och förnyar ett omfattande sortiment. I det 
stora utbudet av lampor, speglar och möbler 
lade vi märke till bl. a. bordlamporna Sandy 
och Julia, (13).

Skönhet av mera klassiskt slag såg vi hos 
Norrsken Design, som inte minst satsar på 
ett brett sortiment av Tiffanylampor, (14), 
som kompanjonerna Daniel Gegermo och 
Chaoyi Gong mer än gärna berättar om. 
Med tanke på trendspanarnas profetior om 

vad som stilmässigt är på ingång borde in-
tresset för Tiffanylampor av olika slag vara 
i stigande.

Helt i linje med ambitionen att arbeta 
med produkter gjorda i Europa presenterar 
Texa Design upphäng tillverkade i mässing 
med detta ursprung. Det är t.o.m. så att 
vissa delar görs i Sverige. Kascheringarna, 
(15), kan fås i antik, nickel eller borstad 
mässing och har av säkerhetsskäl porslinin-
nanmäte. Tygsladdar av äkta silke, som är 
mindre brandfarligt än exempelvis bomull 

eller polyester. Dessa erbjuds i färgerna 
guld, silvergrå, brun, svart och vit.

Tre material och tre färger bygger Hers-
tals läckra Circle, (16). Den vita globen, 
som inrymmer en G9 ljuskälla, är 120 mm 
i diameter och omgärdas av en blankpole-
rad kromad gördel. Den svarta textilkabeln 
kompletterar väl antingen det gäller pendel-
utförandet eller bordlamporna i två varian-
ter.

Och för att bekräfta vårt påstående om 
det vita är på återtåg avslutar vi vår mäss-
runda med Eglos Dolorita, (17), som byg-

ger på cylindriska textilskärmar. I dessa får 
varken in- eller utsidan vara vit. Nej, i stället 
handlar det om skärmar i svart textil med 
insida av guld. Dolorita finns nedpendlad, 
1- eller 3-lågig och som bordlampa. Båda 
sidorna präglas av ett veckat mönster som 
ger extra liv i ytorna. Effektfullt.

   13

   15

  16

  14

   17
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ILLUMINATION LED
PROMO LED INTEGRA LED
DECORATION LED SMART LED

SPOTLIGHT LED

SVERIGE  Star Trading AB www.startrading.com  
FINLAND OY Noortrade AB www.noortrade.fi
NORGE MS Belysning AS www.ms-belysning.no
DANMARK EL-Design ApS  www.eldesign.info
ISLAND PFAFF www.pfaff.is

FLAME LAMP

Den nya Flame Lampan använder LED teknik för att 
imitera en verklig låga. Den är perfekt att använda i 
ljuslyktor och i en öppen spis när man vill ha upplevelsen 
av en ”levande” låga. Se vår video på Flame Lamp:  
www.youtube.com/user/StarTradingAB

361-52361-51

Star Trading erbjuder ett komplett 
sortiment av LED-lampor för 
hushållsbruk. Se hela vårt sortiment 
på startrading.com

BESTÄLL VÅR 
NYA KATALOG!

MOVING FLAME 
FUNCTIONDET ÄR VÄL KNAPPAST någon i branschen som undgått att 

märka den starka expansionen hos Globen Lighting 
i Svenljunga. Mellan åren 2013 och 2016 fördubbla-
des omsättningen och nådde under det nu avslutade 
året kring 33 Mkr. Det stora klivet skedde mellan 
2013 och 2014, men även därefter har omsättningen 
fortsatt öka stadigt om än i något lugnare takt.

Den positiva utvecklingen har bl.a. fått ägarfa-
miljen Hall, där sonen Alexander Meyenberg Hall, 
för att par år sedan tog över VD-skapet från fader 
Anders, att tänka till. Inte minst för att fortsätta 
stärka varumärket Globen Lighting. För detta ar-
bete tog man hjälp av göteborgsföretaget Gappio, 
en koncept- och varumärkesbyrå, och involverade 
dessutom hela sin personal för att finna företagets 
fortsatta väg. Det handlade om ett antal work-shops 
där alla inblandade fick ha synpunkter på rådande 
läge och vägen framåt.

Det blev en ”ögon-öppnare” och ledde utifrån be-
traktat i första hand till den nya framtoning de allra 
flesta mässbesökarna reagerade inför. Det handlar 
inte bara om en ny logo utan också främst sortiment.

– Vi upplevde att vår image med bl. a. vår tidigare 
grafiska dräkt inte var i samklang efter den utveck-
ling vi gått igenom, menar Alexander Meyenberg 
Hall. 

Och då inte minst med hänsyn tagen till vår sorti-
mentsutveckling, där vi varit målmedvetna såväl vad 
gäller ”in-house-design” som anlitande av externa 
formgivare. 

En av de senare är Malin Lundmark, som med sin 
serie Butler skapat produkter med flera funktioner 
som exempelvis en golvlampa som också rymmer 
ett bord.

Nu är den process Globen Lighting genomgått 
och genomgår inte något ”quickfix”.

– Den drar med sig nytänkande och åtgärder på 
många områden, fortsätter han. Vi jobbar just nu 
med ett nytt förpackningskoncept. I projektet ingår 
också en ny webb-plattform, där målsättningen varit 
att göra vår hemsida mera konsumetvänlig, då det 
är ett våra viktigaste verktyg mot konsument även 
om vi säljer via återförsäljare. Det finns på denna en 

GLOBEN LIGHTING 
växer i ny skepnad

del finurliga funktioner både för konsument och för 
våra kunder.

På senare tid har man hos Globen Lighting kon-
staterat ett ökande intresse för den offentliga sidan. 
Fokus ligger dock fortfarande helt klart på konsu-
mentmarknaden. Huvudmarknaden är Sverige, som 
bearbetas av fyra säljare. Lika många är agenterna i 
Norge medan två representanter finns i Danmark. 

På ett par andra europeiska marknader har man fas-
ta samarbetspartners.

Utvecklingen i Globen Lighting har inneburit 
att det börjar bli trångt inom de egna väggarna. Än 
finns dock inget beslut om utbyggnad även om det 
kring nuvarande lokaler finns plats för en sådan och 
tillbyggnation ligger på skissbordet.

Globen Lightings vd, Alexander Meyenberg Hall har gett sitt företag en   ny framtoning.

Mässfoto: Agneta Tjäder



16•HEMLJUS 17•HEMLJUS

PLANER PÅ EN STOCKHOLMSRESA till sommaren? 
För den som arbetar med belysning är i så 
fall ett besök på Nordiska museet och ut-
ställningen Nordiskt Ljus ”ett måste”. Ja, vi 
tvekar inte att påstå att detta evenemang är 
värt till och med en rejäl omväg eller en resa 
med enbart detta mål.

Utställningen under temat Nordiskt ljus 
beskrivs av museets företrädare som den 
största satsningen på 20 år. Inget vi under 
vår rundvandring får anledning att betvivla.

Det handlar om en ytterst ambitiös expo 
av ljusets historia sedd ur flera olika per-
spektiv. Inte minst speglas människans 
villkor under årtusenden utifrån de förut-
sättningar som tillgången till ljus skapade 
då och nu.

De av oss som lever i det moderna sam-

hället reflekterar sällan eller aldrig över 
de begränsningar som gällde för varje 
människa när dagsljuset och enkla ljus-
källor, inte minst elden, var det som stod 
till buds. Möjligen med undantag för de 
tillfällen eltillförseln uteblir, vilket dock 
är allt ovanligare i dagens utvecklade 
samhälle.

I kronologisk ordning beskrivs ut-
vecklingen på ljusområdet rent tekniskt, 
men också konsekvenserna i de olika ste-
gen av denna. Det mesta i det mänskliga 
livet har påverkats av utvecklingen av 
ljuskällor av olika slag. Inte minst um-
gängesvanorna.

Den gången då hushållet under den 
mörka tiden av dygnet endast hade till-
gång till eld i en öppen eldhärd samla-

des folk kring denna. Idag finns inte denna 
begräsning för medlemmarna i ett hushåll.

Genomgående konstaterar vi att varje 
steg i den tidiga utvecklingen, från enkla 
bloss, talgljus, gas och fotogen markerade 
högst tydligt klasskillnaderna i samhället. 
Det var endast de besuttna som kunde unna 
sig det ”allra senaste”. Det blev därför i hög-
sta grad en statusmarkör att kunna förse sin 
bostad med de senaste tekniska framstegen 
på ljusområdet. Och inte minst vid elektri-
citetens intåg.

Steg för steg lotsas vi genom belysnings-
historien och möter en mängd av armatu-
rer på vår väg. Först i en samlad mångfald 
mera anonyma produkter, men senare en 
väl strukturerad expo där vi saknar få av 
de designklassisker som satt avtryck i be-

lysningshistorien. Här finns Strindbergs-
lampan, Anna-lampan, Fagerhults Fabian, 
Bumlingen och Hinken för att nämna 
några av de odödliga produkter som kom-
mit fram under elektricitetens, relativt sett, 
korta historia.

Nu är den här utställningen mycket mer. 
Besökaren får ta del av områden såsom tra-
ditioner bundna till ljus, det unika nordiska 
ljuset - med perioder av mörka dagar och 
ljusa nätter- något som går att uppleva bara 
i en liten del av världen.

Till samma ämnesområde hör ”Norrske-
net”. I en svart äggformad box simuleras 
detta naturfenomen.

Ett fylligt magasin belyser ur olika as-
pekter utställningen och dess innehåll. Här 
finns massor av intressant läsning kring be-
lysning och belysningshistoria.

Sedan portarna till Nordiskt ljus slogs 
upp på senhösten har stora skaror strömmat 
till.  Fram till slutet av mars hade ett 90-tal 
grupper lockats av utställningen. Företag 
med anknytning till belysningsbranschen 
har också förlagt kundträffar och olika 
event till museet. 

Vi får också veta att Nordiskt ljus sedan 
den startade månad för månad lockat större 
besöksskaror till museet än motsvarande 
period året innan.

Utställningen kommer att pågå under 
hela innevarande år. Därefter packas den 
ned, men flera av de utställda lamporna 
kommer i framtiden att ingå i museets ut-
ställningar. 

Samlingen utökades rejält när Maria 
Maxen, intendent med ansvar för samling-
en av belysningsföremål, inför Nordiskt ljus 
samlade in utställningsobjekt. 

Ännu finns dock ”luckor” i denna sam-
ling. Bl.a. beroende på begränsade ekono-
miska resurser att köpa in föremål.

På önskelistan står exempelvis en klas-
sisk ljuskrona av Hans-Agne Jacobssons 
produktion, Poul Henningsens Kotten 
och golvlampan Gräshoppan formgiven 
av Greta Magnusson Grossman. De båda 
senare lamporna ingår i utställningen men 
som inlån. 

Värt en omväg
Nordiskt ljus på

Nordiska museet 
Foto: Agneta Tjäder

Visst har den en plats i den svenska lamphistorien, spånlampan från Elysette.

Maria Maxén har anledning att se nöjd ut – besökarna strömmar till utställningen 
Nordiskt ljus.
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ATT DRIVA EL- OCH LAMPBUTIK i Stockholms in-
nerstad är ingen alldeles enkel uppgift.

Under senaste decennierna har många af-
färer på ett eller annat sätt försvunnit sam-
tidigt som nyetableringen varit begränsad. 
De allra attraktivaste affärslägena är för 
dyra för den här typen av handel.

På Hornsgatan på Södermalm hittar vi 
dock Elektriska Svea.  ”Svea” som passerat 
sin 100-årsdag, men som verkar vitalare än 
någon gång tidigare.

Även om man kunnat spåra företagets 
historia så långt bak som 1906 hejdar vi 
oss vid 1991, då Peter Tancsik köpte rörel-
sen, som då var i konkurs. Peter, ungrare 
till börden, hade förflutet inom så skilda 
områden som slakteri och tidningsdistribu-
tion. Efter ett par år gav han en yngling vid 
namn Michael Lindberg praktikplats. Det 
hela utföll väl. När företaget 2001 varsla-
des om en kraftig hyreshöjning såg sig Pe-
ter om efter nya lokaler. Lösningen fanns 
i grannhuset. På Hornsgatan 75 flyttade en 
järnbutik ut och här hittade man sin nya 
adress. Samtidigt blev tidigare praktikanten 
Michael – Micke - delägare.

Och på den vägen är det. Södermalm har 
blivit en allt attraktivare stadsdel. Det är sug 
efter bostäder i området och befolkningen 
föryngras efterhand. Hornsgatan kantas av 
mindre butiksrörelser av vitt skilda slag. 
Trafiken av fotgängare är minst sagt livlig 
samtidigt som biltrafiken vintertid begrän-
sas av det dubbdäcksförbud som här råder 
sedan 2010.

– Vi vet inte riktigt vilken ekonomisk 
skada vi lider av detta, berättar Micke. Men 
en näraliggande McDonald-restaurang, 
som noggrant mäter sin utveckling, kunde 
visa på en tämligen dramatisk påverkan.

Men, nu är det som det är. Man dispo-
nerar en butikslokal på 100 kvm. En smal 
spiraltrappa i denna leder ned till det lika 
stora lagret. Det skapar en varuhantering 
som skulle få vilken logistikkonsult som 
helst att kasta in handduken. Men, som 
sagt, Peter, Micke och de två anställda har 
insett att det gäller att göra det bästa av för-
utsättningarna.

– Vi har tittat på en annan lokal, men 
skulle då behöva dubbla omsättningen för 
att behålla vår nuvarande resultatnivå, fort-
sätter Micke.

Och hur går det då till att omsätta nästan 
10 000 000 kronor på bara 100 kvm?

– Jo, vi inser ju att vi inte kan ha något 
jättebrett sortiment. Vi är därför tydliga 
med att vi lägga basen på kvalitetsproduk-
ter tillverkade helst i Skandinavien. Det gör 
att företag som Belid, Konsthantverk och 
i någon mån AH är stora leverantörer hos 
oss. Sedan fyller vi på med trendsättare som 
exempelvis By Rydéns och PR Home.

Sedan har man två andra ben att stå på. 
Kunder från alla delar av Stockholm tar sig 
till Hornsgatan för att få sina lampor repa-
rerade. På Elektriska Sveas hemsida finns 
en mycket överskådlig lista över vad man 
kan erbjuda i den vägen.

När vi kommer till butiken finns där en 

kund från andra sidan stan som på moman-
gen får utbytt en trasig strömbrytare. Löd-
kolven åker fram och efter ett par minuter 
är lampan som ny.

En viktig hörnsten i verksamheten är 
försäljningen av ljuskällor. Där ligger halva 
omsättningen.

– Idag är detta en lysande affär, menar 
Micke, men med tanke på livslängden på de 
produkter vi säljer idag kommer kanske den 
försäljningen att dala.

Några tankar på näthandel har man inte 
så här långt.

– Vi räds inte en konkurrens därifrån om 
bara villkoren är justa, menar de två kom-
panjonerna.

Vid Elektriska Sveas barm finns två kom-
panjoner som synes komplettera varann 
alldeles förträffligt. När vårsolen gör sig 
påmind drar sig Peter tillbaka för att ägna 
all tid åt den egna minigolfbanan vid Ka-
naanbadet i Stockholm. Från morgon till 
kväll, sju dagar i veckan. 

– Perfekt för en arbetsnarkoman som Pe-
ter, inflikar Micke.

När han själv kopplar av är det favo-
ritklubben Hammarby som drar. Bandy 
på Zinkensdamm runt hörnet, handboll 
i Eriksdalshallen, nästan lika nära, för att 
inte tala om fotboll på Söderstadion, Tele2 
Arena.

Elektriska Svea 
över 100 år 
men piggare än någonsin

Foto: Agneta TjäderReparationer lockar kunder från när och fjärran. Peter Tancsik fixar 
det mesta.

Tät men spännande exponering. Den lilla butiksytan är en utmaning.

Trångt också på lagret, men Michael Lindberg har 
inga problem att hitta den rätta varan.
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LÄNGE HAR ELON varit en kedja med klart markerad 
tyngdpunkt på vitvaror och småapparater. Elked-
jan har sedan tidigare, utöver vitvaror och småels-
apparater, arbetat även med belysning, men från 
centralt håll har det varit mindre i fokus.

Men, nu skall det bli ändring på det.
Vi möter inköpsansvariga Martina Linder och 

vice koncernchefen Christian Borell i EEL:s jätte-
lika komplex i utkanten av Örebro. Och får alldeles 
klart för oss att från nu vill Elkedjan tillsammans 
med koncernsystern Elon ta en betydligt större 
plats på hembelysningsmarknaden än mot tidigare.

Först dock en liten tillbakablick och uppdatering 
av dagsläget. Elkedjan är liksom Elon en frivillig 
fackkedja.  Medlemmarna i de båda grupperna 
äger gemensamt tjänsteföretaget EEL – Elon El-
kedjan Logistic, som bildades 2004.

Totalt handlar det om 366 butiker runt om i lan-
det. I dagsläget 236 med Elonskylten, resterande 
130 med Elkedjans. Dessutom finns i Norge 61 
butiker samlade under profilen Euronics. Efter-
hand skall samtliga butiker i Sverige bära ELON-
profilen.

190 av de svenska butikerna arbetar med belys-
ning, i Norge ett tiotal.

– Men, vi är naturligtvis inte främmande för att 
ta in medlemmar utanför nuvarande Elon/Elked-
jesfären, säger Martina Linder.

Lokalt entreprenörskap i kombination med väl-
organiserat centralt samarbete skapar muskler. 
Under fjolåret fakturerade EEL sina medlemmar 
drygt 3 miljarder kronor.

I dagsläget finns ingen riktig statistik över voly-
men på butikernas lampförsäljning, men en försik-
tig uppskattning landar på cirka 300 Mkr.

Så till den nyss inledda satsningen på lampor. 

Under senvintern såg vi ett tecken på denna. En 16-si-
dig Elon-profilerad DR, där lamporna slapp trängas 
med butikernas övriga utbud. En attraktiv presenta-
tion av ett antal aktuella lampor. Luftiga sidor ger 
produkterna rättvisa. Dessutom en struktur som 
täcker hemmets olika områden. Planen är att denna 
DR skall komma ut flera gånger per år.

Ett led i den ökade lampsatsningen är också att man 
erbjuder sina butiker snabba fraktfria leveranser av 
basleverantörernas produkter från lagret i Örebro. På 
så sätt skall butikerna slippa att binda upp kapital och 
ytor med onödigt stora volymer. 

– Här finns plats för expansion, berättar Christian 
Borell. När vi byggde ut senast tog vi i ordentligt och 
pekar på de jättelika lagerytorna, som nås också av 
järnvägsspår för rationell hantering av hela vagnslas-
ter.

Bortemot två miljoner produkter av skil-
da slag passerar årligen detta logistikcenter.

På sikt strävar man emot att det inte bara 
är butiksskylten som skall skvallra om bu-
tikens kedjetillhörighet. Centralt har man 
arbetat fram ett butikskoncept som unifor-
merar de olika butikerna. Eftersom ytorna 
hos dessa varierar starkt är systemet flexi-
belt.

Martina Linder och Christian Borell pre-
senterar en väl genomarbetad bakgrund 
och strategi bakom lampsatsningen. I grun-
den ligger en önskan om ökad besöksfrek-
vens i butikerna som stimuleras till att satsa 
på belysning som ger högre marginaler jäm-
fört med övriga utbudet.

Marknadspositionen är tydlig. Det hand-
lar bl.a. om produkter med etablerade varu-
märken i segmentet mellanpris och uppåt.

Målgruppen består av kvalitetsmedvetna 
personer i åldersgruppen 30 år och äldre. 

E E L  
- en jätte som växer
Nu blir det satsning på lampor

Dessutom intresserade av hem och trädgård 
och mindre priskänsliga. 

Nu skall man tydligare än tidigare fram-
stå som belysningsexpert med känsla för 
stil. Detta kundintryck skall förstärkas ge-
nom fokus på märkesleverantörer.  

Leverantörsgruppen delas in under be-
greppen grundleverantör och komple-
mentsleverantörer.

Siktet är inställt på att butikerna endast 
skall arbeta med dessa avtalsleverantörer. 
Genom lagerhållningen i Örebro skall man 
kunna täcka grundbehoven för butiksför-
säljning. Härigenom, menar man, att den 
centrala lagerläggningen ger möjlighet att 
tillvarata den samlade inköpskraften och 
dessutom resulterar i minskade fraktkost-
nader.

Nyckelperson i satsningen är Martina 
Linder, som har ansvar för EEL:s hela in-
köpsvolym, inte minst då belysningen. Hon 

finns hos EEL sedan nio år, men har också 
en bakgrund som inköpare och logistikchef 
under sex år hos LampGustaf fram till att 
företaget köptes av Fagerhult.

– Martina har, vid sidan av sin kommer-
siella kompetens, ett starkt intresse och 
känsla för heminredning, berättar Christian 
Borell. 

En bra kombination hos en maktperson i 
hembelysningsbranschen.

Full fart framåt. Vice koncernchefen Christian Borell och Martina Linder leder ELON:s  belysningssatsning. Foto: Agneta Tjäder

Martina Linder, inköpsansvarig hos ELON och med känsla 
för ljus och heminredning.



22•HEMLJUS 23•HEMLJUS

VISST KAN VI ANVÄNDA SLITNA KLYSCHOR som 
”brett register” och ”många strängar på sin 
lyra” när vi skall beskriva Johan Carpner. 
En formgivare som tar allt större plats på 
belysningsscenen och som genom sina verk 
bekräftar iakttagelsen att gränsen mellan 
produkter för hem respektive offentlig mil-
jö blir allt mindre distinkt.

Ser vi till hans skapelser inom belys-
ningsområdet så spänner det över ett brett 
fält, från manligt ruffa lampor till retroin-
spirerad textiltaklampa med bollfrans. 

Bakom allt detta döljer sig en man, som 
enligt egen utsago har ytterst svårt för att 
sitta still. Vid sidan av den professionella 
tillvaron ägnar han sig åt – daglig – matlag-
ning och brödbak.

Vår designhistoria rymmer flera – mycket 
– kända manliga aktörer som kombinerat 
skapandet av bruksföremål med till synes 
evigt liv med textilformgivning. Stig Lind-
berg och Josef Frank för att nämna ett par.

Det var just på det textila området Johan 
Carpner tog de första stegen på vad som 
kom att bli hans yrkesbana. Djupt fångad 
av Andy Warhols textiltryck satte han sig 
in i screentryckstekniken. Föräldrahem-
mets källare blev produktionsverkstad och 

när han själv behärskade hantverket var 
steget till modeskapande inte så långt. Till-
sammans med en kvinnlig partner tog han 
fram en kollektion kläder. Dessa passade 
som hand i handske den generation svenska 
ungdomar som anammat hiphop-vågen 
som i skarven mellan 80- och 90-talet nått 
Sverige. I en nedlagd skola sydde man byl-
siga kläder som stack ut.

Textil fortsatte att fascinera Johan och 
han fick möjligheten att för Svenskt Tenn 
rita ett mönster– Vinterek med närmast 
dramatisk skönhet som för tanken till ett 
fotonegativ. 

– Faktiskt, textilen sålde en period bättre 
än Josef Franks hyllade mönster, berättar 
Johan. 

Framgången öppnade vägen för nya upp-
drag på området. Det innebar att landets 
kanske mest prestigefyllda tillverkare av 
textila tryck, Ljungbergs, fick upp ögonen 
för honom. Det resulterade i tre mönster.

Tämligen näraliggande är tapetindu-
strin och för Duro har Johan kreerat några 
mönster. 

Som något av en röd tråd i hans verk på 
flera områden löper fascination för de for-
mer och mönster naturen bjuder. Det ledde 

bl. a. till skapandet av spaljén Tin Tree. En, 
minst sagt, ur tillverkningssynpunkt myck-
et komplicerad produkt i laserskuren plåt.

Av olika orsaker kom han att själv produ-
cera denna. Trots ett högt pris såldes borte-
mot 2 000 exemplar genom prestigefyllda 
återförsäljare som ROOM, Miljögården i 
Lund, Svensk Tenn och Rosendals trädgår-
dar.

Kanske skulle Johan betrakta spaljén som 
”det bästa han gjort”, men ställd inför den 
raka frågan kommer svaret blixtsnabbt:

– Det senaste jag gjort!
Och då hamnar vi på lampområdet. Dit 

hör då lampan Stav som produceras av 
Konsthantverk i Tyringe. Den ledde till Re-
sidences Formpris 2016 – se annan plats i 
denna tidning.

För samma företag har han tidigare gjort 
lika uppmärksammade Grenverk. Det är 
alldeles uppenbart att Johan trivs med sam-
arbetet med det nordskånska företaget.

– Fantastiskt att få jobba i en fabriksmiljö 
med maskinutrustning och yrkeskunskap.

Där kan jag på plats vara med om att 
praktiskt forma idéer som ofta kan vara svå-
ra att visualisera. När jag gjorde Stav kunde 
jag praktiskt prova proportionerna mellan 

JOHAN CARPNER 
– MÅNGSIDIG FORM-
GIVARE SOM HÄMTAR 
INSPIRATION I NATUREN

Tapetmönster för Duro

Satellite

Tin tree
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PÅ NYA JOBB
THOMAS ÖDVALL
CFO
Finanserna hos Frinab sköts 
numera av Thomas Ödvall, 
som också ingår i företagets 
ledningsgrupp. Thomas har 
en gedigen bakgrund som 
ekonomichef på företag i skil-
da branscher såsom verkstad-, 
konfektions- och plastindustri. 
Närmast kom han från Fristad 
Bygg. 
Thomas är bosatt i Borås.

LASANA

de olika komponenterna i designen.
Den absoluta kontrasten finner vi i en 

annan av Johans skapelser, Luchsia, som 
tillverkas av Vallentuna Armatur & Skärm-
ateljé. Namnet bygger på en ordlek utifrån 
sommarblomman Fuchsia. Där fångar Jo-
han upp de tre ”skikten” och bygger lam-
pan med tre skärmar ”travade” på varann. 
Bollfrans av gammalt snitt bidrar till origi-
naliteten. När den först visades, på Formex 
2010, belönades den med mässans pris, For-
midable.

Andra av Johans produkter inom belys-
ningsområdet tillverkas av kända företag 
som Belid, Blond och Zero, men här hand-
lar det primärt av lampor främst riktade 
mot den offentliga sidan.

Visst vittnar Johan Carpners aktivitet om 
en man som inte kan sitta still och därför 
åstadkommit en mängd produkter som 
finns runt omkring oss. Och dit hör också 
vad vi inte närmare berört, grafisk design – 
bl. a. av ett hundratal böcker.

Skall vi hitta formgivare som Johan 
Carpner gärna tittar på så kommer svaret 
utan längre betänketid.

– Philippe Starck gillar jag skarpt liksom 
Castiglione, inte minst för hans golvlampa 
Arco.

Ni vet ”båglampan” vars böjda arm är 
förankrad i en rejäl marmorfot.

På närmare håll, inom Sveriges gränser, 
finns unga duon, Fredrik Färg och Emma 
Märga Blanche, högt på favoritlistan. Färg 
och Blanche finns för övrigt sida vid sida 
i den exposé av vinnarna av Residences 
Formpris 2016 som finns på Arkitekturmu-

seet, som blev platsen för vårt möte med 
Johan.

När detta är över hastar Johan Carpner 
vidare mot nya projekt som enligt hans 
egen devis skall bli ”det bästa hittills”. Vi 
ser med spänning fram mot detta och hop-
pas att det handlar om lampor.

Kanske skulle någon tycka att vi missat 
några milstolpar under Johans karriär. Till 
tidiga sådana hör utbildning på såväl Nyck-
elviksskolan som Konstfack. 

Tilläggas skall kanske också att Johan 
Carpner är bosatt på Lidingö och därmed 
har tämligen goda förutsättningar för att 
utöva en av favoritsysslorna under fritid – 
skridskoåkning. 

EN MÄSSA SOM VÄXER
BESÖKARE FRÅN 80 LÄNDER
Stockholm Furniture & Light Fair får en allt starkare position 
på den internationella designscenen. Årets mässa lockade drygt 
40 000 besökare varav 10 700 kom från utlandet. Det innebar 
en ökning med nästan 7 % jämfört med året innan.
I allt fler länder får man upp ögonen för detta tillfälle att samlat 
ta del av skandinavisk design. Besökarna kom från 80 olika 
länder, vilket är 20 fler än året innan.
Allra största grupperna kommer inte oväntat från våra nord-
iska grannländer. Allra flest var norrmännen. Noterbart är att 
hela 651 besökare kom från Tyskland.

Luchsia

Vinterek

Grenverk
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I den återkommande serien ”Ljusets språk” i tre delar filosoferar ljusevangelisten 
Svante Pettersson kring hur olika typer av belysning berättar om våra hem på olika 
sätt rent visuellt. Till sin hjälp har han konstnären och 3D-visualiseraren Hakan 
Alkacir.

LJUSETS SPRÅK – Att berätta om rum

Beroende på hur man fördelar ljuset kommer ett och samma fysiska rum med en 
och samma fysiska inredning ge oss helt olika intryck. Lite som att en och samma 
historia berättas på helt olika sätt vid olika tillfällen. I en version kanske bordet blir 
huvudperson och i en annan en tavla. I en tredje kanske berättelsen blir nyanslöst 
monoton eller rentav ryckig och osammanhängande, och i en fjärde alldeles underbar 
med lyckligt slut.

Oavsett resultat är det ändå vi som styr över hur rummet ska uppfattas. Allt utifrån 
våra val av lampor och hur de är placerade så kommer rummet återges på olika sätt.
I detta avsnitt, som nu följer, tittar vi på hur stor skillnaden kan bli när väldigt olika 
ljuslösningar förtäljer oss om rummen på sina egna sätt. Framförallt kommer vi jämföra 
exempel där lampor berättar mycket om sig själva med situationer där lampor berättar 
mindre om sig själva och mer om rummet.

Inget behöver egentligen vara rätt eller fel, men jag tycker personligen att det är nyttigt 
att lära sig förstå sambanden genom att jämföra. Och vad jag själv tycker? Ja, det har 
jag tyvärr ibland lite svårt att dölja i min text. Viktigast av allt är att ni lär er att känna 
och tycka själva.

Oavsett hur exklusiv eller 
”designig” en lampa är, kan den 
ändå bli oerhört jobbig om den 
fritt får skrika ut sitt budskap 
högt och entonigt i alla riktningar. 
Ofta resulterar det i att rummets 
armaturer kanske talar mer om 
sig själva än vad de berättar om 
det fysiska rummet. Det ljus som 
i slutändan beskriver inredningen 
blir ofta som ett okontrollerat 
slask-eko som liksom far runt 
och sprider sig till en monoton 
jämnhet.   

Personligen gillar jag när en 
armatur försiktigt och med 
behaglig röst säger; ”hej jag finns 
här, men låt mig först berätta om 
rummet”. Det handlar egentligen 
bara om något så enkelt som 
armaturer som är bra avskärmade 
och behandlar ljuset på ett mer 
genomtänkt och kontrollerat 
sätt. I vissa fall räcker det med 
att exempelvis byta skärm och 
ibland bara att byta till en mer 
riktad ljuskälla för att komma 
dit. Resultatet blir ofta en mer 
variationsrik harmoni där rummet 
liksom vävs in i en mjukare 
symfoni.

Svante Pettersson
Ljusdesigner, föreläsare och Lighting 
Coordinator på Bjerking Ljusdesign.
Han har arbetat med ljus, ljusdesign 
och ljusfilosofi i över 20 år. 2015 kom 
ut med sin bok SEE THE LIGHT som 
säljs över hela världen.

Hakan Alkacir
Konstnär
Skulptur, teckning och målning. 
Med passion för 3D-visualisering. 

ljusets språk
att berätta om rum
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I nästa nummer är Svante Pettersson tillbaka med det sista avsnittet ”Skymningens sång och nattens skrik”.
Då filosoferar han kring olika sätt att belysa sin utemiljö.

En ljussättning av ett kök startar 
ofta med en säkerställning av 
ett s.k. funktionsljus. Samtidigt 
kanske man ser till att lampornas 
yttre design är, klassiskt, eller 
ibland modernt, tilltalande för att 
avslutningsvis leva i tron att en 
dimmer löser resten. Även om de 
har en snygg och spännande yttre 
design kan just dessa, ofta diffust 
rundtrålande armaturer, likväl 
skapa en ljusfördelning som blir 
ganska entonig för själva rummet. 
Att det sedan kompletteras med 
illa vinklade och icke avskärmade 
spotlights är inte heller ovanligt. 
Detta resulterar tyvärr för ofta i 
att lamporna, som nästa skriker 
sin själviskhet, blir primära och 
berättelsen om själva rummet 
sekundär.

Att tona ner genom att 
aktivt skärma av ljusgivarnas 
framfusighet ger ofta enklare 
förutsättningar att skapa en fin 
historia om rummet. En story 
där berättarnas egon tar ett kliv 
tillbaka för att istället fokusera 
på att framföra miljöns handling 
på ett bekvämt och intressant 
sätt. Hårda kontraster byts ut 
mot mjuka och variationsrika 
gradienter. Då infinner sig ofta 
känslan av behag och magi.

Med vilket sätt och med vilken ton vill vi att hemmets hälsningsfras 
ska förmedlas en gäst?
Kanske med oväsendet av en centralt placerad och spretigt 
dirigerad barbershopkör där varje sångare vill synas mest och vara 
frontfigur vilket resulterar i en bedövande och skärande distortion i 
kontrast till ett jämnsåsigt diffust muller? Eller…

.... med strategiskt utplacerade sångare som försiktigt förmedlar 
sin egen tolkning om sin om sin närmsta omgivning utan att störa 
ut sina närliggande artistkollegors alster.
I klartext handlar detta om bättre avskärmade och mer fokuserade 
spotlights som från sina mer genomtänkta placeringar lyfter fram 
väsentliga och önskade delar av rummet.
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Skall du sälja något till mig så väg dina ord. I morse ringde man mej från en teleoperatör för att erbjuda förlängning på mitt 

mobilabonnemang. Det förra skrevs för två år sedan och idag är möjligheten att komma billigare undan stor.

– Vi hjälpte dej med avtal senast sa den unge säljaren.

– Hjälpte? – undrade jag. Var det ransonering på telefonabonnemang?

- … och så fick du en ny telefon.

- … fick – jag ser den på min månadsfaktura varje gång.

Det är kanske en yrkessjukdom, men jag vaktar alltid på ord. Läser alla skyltar och texter som kommer i min väg. Det kan vara jobbigt, inte 

minst då jag möter det jag inte riktigt förstår. Länge hängde på ett nybygge i min stad en vimpel med devisen ” ett stilsäkert cityboende”. 

Förstod inte innebörden. Bor själv i city, men ”stilsäkert”? Min fru som i hela sitt liv levt på att skriva begrep heller inte, vilket är – oss 

emellan – rätt ovanligt.

Åter till telefonsäljaren från i morse. Han jobbade troligen under samma villkor som de flesta i sin bransch. Eftersom en av mina döttrar 

i en tid av stor ungdomsarbetslöshet jobbade med telefonförsäljning har jag bestämt mig för att aldrig vara otrevlig mot de säljare som 

ringer upp. Det finns dock tillfällen då mitt tålamod inför alltför påträngande uppringare tagit slut. Då har jag provat olika modeller för 

att få slut på samtalet. Det som hittills fungerat bäst är frasen att ” jag inte är på humör att göra affärer eftersom jag just fått veta att min 

grannes kusins katt blivit påkörd”.

Oj, förlåt har jag flera gånger fått till svar.

Det har bara hänt vid ett tillfälle att motparten i telefon invänt och insett att jag troligen mött större sorger i livet.

Ibland når mig texterna för sent. För ett par veckor sedan bytte jag bil. Jag vägde den här gången in inte minst miljöaspekten. 

Kombinationen bensin och el, kallas hybrid, vägde tungt, men inte minst fastnade jag för designen. 

För att övertyga mig om att valet var rätt så ”googlade” jag i efterhand på min nya bil. Då kunde jag läsa att den var frukten av bilmärkets 

nya designchefs intension att kommande modeller skulle vara lite tuffare. Det stod dessutom att läsa att målgrupen var klart definierad:

Storstadsboende singlar i 35-årsåldern.

Men, hallå, hur skall jag göra? Lämna min fru – aldrig i livet – eller flytta från Ulricehamn? Helst inte. 

Förhoppningsvis är valet delvis OK eftersom jag känner mig som en 35-åring.

PÅ GÅNG
  

Elfack - Svenska Mässan - Göteborg      9-12 Maj 2017

Lightfair International - Philadelphia - USA    9-11 Maj 2017

Nordiskt ljus - Nordiska museet - Stockholm    pågår till 31 Dec. 2017T
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