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Gnosjö Konstsmides historia
Busschauffören Gunnar Johansson hade en klar vision och en idé – han ville bli företagare och tillverka
blomställ och trädgårdsdekorationer i smide. Det var så Gnosjö Konstsmide föddes. Året var 1942.
Originalet från Konstsmide
Vi vågar faktiskt påstå att originalet till vår tids moderna elljusstake föddes på Konstsmide. Det var i början av 40-talet som den av oss första serietillverkade
ljusstaken såg dagens ljus. Företaget växte så småningom och byggde nya lokaler i centrala Gnosjö. För Gunnar Johansson stod kvalitet och design i fokus. Så
är det än idag.
Vi är ödmjuka inför uppgiften
Den tredje generationen Johansson leder företaget idag. Vägen till dagens framgångar har dock inte alltid varit spikrak. Vi arbetar ständigt på att omsorgsfullt
bygga, stärka och vårda vårt varumärke, samtidigt som vi ska axla vår långa tradition med stor respekt för det småskaliga. Något som ibland kan kännas som
ett balanstrick på slak lina. Vi lever dock efter devisen att ödmjukhet föder framgång. Att utveckla egna unika produkter, som du inte finner överallt, är något vi
ständigt jobbar med. Det är snart femton år sedan Konstsmide lanserade
LED-tekniken i julsortimentet, vilket vi är väldigt stolta över – därför att
detta gav oss det försprång vi nu har när det gäller energisnåla och
miljöanpassade julprodukter.

För övriga produkter, nyheter samt närmaste
återförsäljare besök vår hemsida

www.konstsmide.se

”Quality is remembered
long after the price
is forgotten„

• A-Grossisten AB Helsingborg
• AH Belysning AB Tibro
• Airam AB Häradsbäck
• Aneta Belysning AB Växjö
• AB Belid Varberg
• BLP-Listen Hudiksvall
• Brilliant, Gnarrenburg, Tyskland
• EGLO Sverige AB Varberg
• Frinab Fristad
• Globen AB Svenljunga
• Gnosjö Konstsmide AB Gnosjö
• Hallbergs Belysning AB Viskafors
• Herstal A/S Odense
• Ifö Electric AB Bromölla
• K-fab Sverige AB Sundsvall
• Konsthantverk AB Tyringe
• LampGustaf AB Kinna
• Markslöjd AB Kinna
• Maxel-Belysning AB Spånga
• Norlys AB Strömstad
• Norrsken Design, Gävle
• Oriva AB Bredaryd
• Pholc AB Bankeryd
• Philips Consumer Lighting Stockholm
• PR Home of Scandinavia AB Borås
• AB Rydéns Gnosjö
• Star Trading AB Svenljunga
• Texa Design AB Helsingborg
• Unison AB Häradsbäck
• Watt & Veke AB Stockholm
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Visst skall det kosta

Den dom som för en kort tid sedan, förkunnades mot grundaren av Designer
efter en gång extra kring planer på att ”sno” etablerade formgivares arbete.
De i tingsrätten dömda ”gömde sig” i ett annat land, England, för att utnyttja för
dem gynnsammare lagstiftning – se artikel inne i HEMLJUS.
Fallet hade inte så många likheter med andra plagiatfall. Detta eftersom det nu
handlade om att kopiera och bjuda ut ett brett sortiment av lampor och möbler,
alla med det gemensamma att bakom dessa produkter stod vår tids mest kända
formgivare. Att det var i första hand danska sådana som drabbades sätter naturligtvis ett gott betyg på de designers som verkat där.
Argumentet att man genom denna olagliga verksamhet ville göra exklusiva och
därmed ofta dyra produkter tillgängliga för en bredare publik håller inte alls.
Den som cyniskt med en eller annan ambition plagierar skall givetvis straffas. Hur
hand gäller att tjäna pengar. Vilket väl i och för sig är den enskilt starkaste drivkraften bakom viljan att starta och driva företag.
Nu blev det som sagt utdömt mycket kännbara straff med fängelsedomar och
skadestånd i 50-miljonersklassen.
Påpekas bör att mycket pekar på att domarna överklagas och kanske kommer man
i högre insats se annorlunda på ärendet.
Ett vågar jag lova – vi har inte sett det senaste fallet av det här slaget. Då kommer
det med all sannolikhet handla om kopiering av enstaka verk. Om denna verksamhet underlättas eller försvåras av att vi idag lever i ett transparentare samhälle kan
man självklart fundera över.
Ett är klart - den som kopierar måste snabbt ut med sina alster. Vi lever i en tid där
marknaden förses med handelsvaror i en mängd och takt som aldrig tidigare. Tack
vare – eller på grund av – nätet når man idag blixtsnabbt hugade spekulanter.
Den som anser sig kränkt i sin formgivning och vill driva det i en process bör
naturligtvis också ha koll på att motparten i så fall har de ekonomiska muskler som
ett rejält skadestånd kräver. Det blir annars lätt ett slag i luften.
Men, som sagt, jag tycker det är ett hälsotecken att man nu satt ned foten som i
fallet mot Designers Revolt. Det blir spännande att följa just det här ärendet och
andra som efterhand dyker upp.

••••••••••••••••••

VILL DU HA ETT EGET EX?
VILL DU HA ETT EGET EXEMPLAR AV HEMLJUS?
ELLER KÄNNER DU NÅGON SOM BORDE HA TIDNINGEN
MEN SOM SAKNAR DEN? HÖR I SÅ FALL AV DIG TILL
FÖRENINGEN HEMLJUS OCH LÄMNA NAMN OCH ADRESS.
RING PÅ 08-566 367 00 ELLER MAILA TILL INFO@HEMLJUS.SE
PRENUMERATIONEN ÄR KOSTNADSFRI.

Mats Holme
VD Hemljus
mats.holme@belysningsbranchen.se
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ÖKAT FOKUS
PÅ BELYSNING
VID KOMMANDE MÄSSA

DET FINNS ANLEDNING att tro att belysningsdelen under
Stockholm Furniture & Light Fair 2017 kommer
att bli större än vid årets. I den deltog 100 utställare
enbart inriktade på belysning på en sammanlagd
monteryta av 4 850 kvadratmeter. När detta skrivs,
drygt två månader innan mässan öppnar, fattas bara
en handfull utställare och några hundra kvm innan
årets siffror nåtts.
blandade sortiment där lampor utgör en större eller mindre del, berättar mässans projektchef, Cecilia
Nyberg.
Dispositionen av de olika mässhallarna följer
årets. Det innebär att företag med inriktning på of-

belysningsföretag tillsammans med nystartade och unga formgivare, berättar Cecilia
signerade årets Guest of Honour, Jaime
Hayon.
Light Shop, som placeras i anslutning till
Östra entrén, kommer att hållas öppen unLight Shop står mässan och trendgurun
Stefan Nilsson och hans team, Trends &
Friends.
De som inriktar sitt besök på just belysning kommer att få möjlighet att delta i intressanta seminarier på temat ljus och belysning.

Mässbesökarna kommer mötas av en entrehall
med nya informativa digitala displayer.
Cecilia Nyberg presenterar för 2017 en nyhet med
direkt anknytning till belysning.
– Det handlar om en pop up-butik med namnet
Light Shop. Mässbesökare får här möjlighet att köpa
en trendig bordlampa eller innovativ ljusslinga och
ta med sig direkt.
Urvalet utgörs av nyheter för 2017 från etablerade
Garanterat – det blir lampor och besökare i tusental på Stockholm Furniture & Light Fair.
inför det kommande evenemanget.
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Foto: Agneta Tjäder

Kända inslag som återkommer:
Trendutställning

signerad välkända stylisten Lotta Agaton, som inte minst tar
fasta på kontraster i material, ytor och prisnivåer.

Designbaren
Inom dess ramar skapas för några dagar en restaurang där
Isabella Morrone lovat laga gudomlig mat på temat Sulla
bocca di tutti – På allas läppar. Isabella blev trea i årets prestigefyllda TV-duell Kockarnas kamp och ett namn på väg
uppåt.

Guest of Honour

Jaime Hayon – lekfull Guest of Honour.

Jaime Hayon, spansk konstnär och designer med uppdrag
för massor av kända designföretag, har vi redan nämnt. Han
kommer att med sin lekfulla stil skapa en spännande installation på entrétorget.

Green House

Stockholm Furniture & Light Fair
has been reinventing design since 1951.
Together with Stockholm Design Week
we form the world’s largest meeting
place for Scandinavian design.
Welcome!
stockholmfurniturefair.com
stockholmdesignweek.com

en intressant avdelning för unga ännu inte etablerade formgivare från ett antal länder. Här kommer inslaget av lampor
i vanlig ordning vara stort.

Mera information om dessa och andra inslag under mässda-

Lotta Agaton leder mässbesökarna genom trendjungeln.
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Kända butiker läggs ned
men Maria satsar på nytt

Omöjligt att

FACKHANDELSSIDAN INOM hembelysning är utan
tvekan inne i en omstruktureringsfas. För
en kort tid sedan försvann två av landets
mera kända butiker, men samtidigt noterar
vi en nyetablering.

DET FANNS FLERA SKÄL till beslutet som ledde
till att R. Nilssons Elektriska stängde ned
sin butik i centrala Kristianstad. Ett av dem
var att rörelsen, som ägdes av bröderna Anders och Jörgen Nilsson, den 1 november

tid sedan slogs igen innebar det slutet (?) på
en nästan 50 år gammal historia med lamphandel på denna plats.
Ungefär samtidigt passerade den sista
lampan butiksdisken hos R. Nilssons Elektriska i Kristianstad. Affären hade ännu
äldre anor. Den startades redan i början av
50-talet och var under hela den tiden en del
av ett mycket framgångsrikt installationsföretag.
tik. Detta genom att Maria Funde med
Centrumbelysning i Kungälv öppnade en
ny butik. Med samma namn men i näraliggande Stenungsund.
Avståndet mellan de båda butikerna är
bara 3 mil, men Maria Funde är säker på att
nyetableringen endast initialt kommer att
drabba butiken i Kungälv.
– På sikt är jag övertygad om att det i Ste-

Under fjolåret omsatte hela företaget
drygt 50 Mkr och sysselsatte drygt 30 personer.
Sedan starten i början av 50-talet har
kristianstadsbutiken gjort sig känd som en
ningen stärktes efterhand och 1995 blev
Nilssons Elektriska först med att få det ny-

kommer att kunna bli större än i Kungälv,
menar Maria.
Så här långt har det kommit många kunder från just Stenungsundsområdet.
dämt behov. Det handlar ju inte bara om
tätorten Stenungsund utan också Tjörn och
Orust. Jag sätter inga gränser men ser en
årsomsättning på 8 Mkr som ett realistiskt
mål på tämligen kort sikt.
Det innebär tre miljoner över kungälvsbutikens nuvarande nivå.
Den nya affären får en ren butiksyta på
320 kvm och är därmed 30 kvm mindre
än den i Kungälv, som dock har en större
totalyta. Det innebär att all administration
kommer att skötas i där.
Sortimentsmässigt är likheterna så här

Satsar optismistiskt – Maria Funde har öppnat nytt i Stenungsund.
långt stora, men Maria tror att på sikt kommer de att ha lite olika karaktär.
– Vi tycker oss redan nu möta en något
mera köpstark publik i Stenungsund, där
man också förefaller lite mera designorienterade.
För att leda den nya butiken har Maria
Funde anställt en butiksansvarig, Tomas
Nilsson. Totalt växer nu personalstyrkan
från fem till 13 personer.
– Det beror i första hand på att jag vill frigöra egen tid för ljuskonsultation, som jag
tror är en framgångsrik väg för butiker som
mina att överleva, säger Maria. Som det varit tidigare har jag inte haft tillräcklig tid för
denna gren, men nu skall jag satsa rejält på
området.
Det har inneburit att kunder stått i kö för
10 •HE M LJ U S

Foto: Elin Strid

att kunna ta del av denna tjänst.
– Genom hembesök kan jag skapa en helt
annan försäljning än den som normalt sker
över disk. Inköpssummorna blir betydligt
högre och jag får mestadels en kund som
kommer tillbaks nästa gång ett behov uppstår.

för att sticka ut hakan.
– Ingen som går in i lampbranschen på
den här nivån förväntar väl sig något ”liv
i lyx”. Men, som i mitt fall, ”brinner man”
för sin uppgift och har kul på jobbet, avslutar Maria Funde.

Anders Nilsson, som ledde butiksdelen,
arbetade med en mycket utpräglad känsla
för inte minst exklusivitet, design och starka varumärken. En ambition som efterhand
enligt honom blivit allt svårare att leva upp
till.
– Fackhandeln trängs inte bara av näthandeln som både kan innebära prispress
och att leverantörerna sprider sina varor till
son.
butik med exklusiva varor. De senaste åren

– För några år sedan sålde jag just ett fabrikat med stor framgång. Leverantörens
byte av representant innebar att helt plötsligt fanns dess produkter hos hela fem butiker i Kristianstad. Det är en utveckling som
jag tror inte gynnar någon.
Till beslutet bidrog också det faktum att
Kristianstad fått ett nytt externt köpcenter,
som lockar stora skaror kunder från centrumhandeln.
– Nej, jag är uppriktigt sagt oroad över
fackhandelns framtid avslutar Anders Nilsson.

Foto: Agneta Tjäder

Hyreshöjning knäckte
känd göteborgsbutik
SAGSJÖ BELYSNING I LINDOME med rötter sedan 1968
upplevde under sin nästan 50-åriga historia skiftande öden. Där fanns glansperioder, bl. a. då elinstal-

den period på 90-talet då, efter en rekonstruktion,
ägarbilden anknöt till framgångsrika LampGustaf.
För fyra år sedan kom åter en krasch och ny ägare
blev Ulrika Ridell, lindomebo som 1993 och ett par
Ulrika, med verkligt gedigen erfarenhet av lampbranschen tog över och lyckades få företaget på fötter.
När fastighetsägaren tidigare år aviserade en kraftig hyreshöjning ansåg Ulrika att det var omöjligt att
fortsätta driva Sagsjö på rimliga premisser.
Huruvida detta var slutet på en lampepok i just
Lindome vet vi ännu inte.
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STOR på jorden
– men liten i Norden

Paul Åhman börjar bli varm i Eglos svenska vd-stol och ser kurvorna peka uppåt.

FÖR DE ALLRA
vara svårt att riktigt förstå storleken på österrikiska
Eglo. Visserligen ger företagets framträdanden på
internationella mässor och storleken på hembelysvisning om att det handlar om ett jätteföretag. Eglos
tillvaro i Sverige har under tidigare år inte alltid
stärkt den bilden, men nu satsar man på att visa upp
en helt ny bild som skall bekräfta styrkan av att vara
ett av Europas största belysningsbolag.
”Stor på jorden, men liten i Norden” är lite av sanningen kring Eglos närvaro i 77 länder på alla våra
kontinenter. Omsättningen uppgår till ca 4,5 miljarder svenska kronor.
Mot den bakgrunden ter sig omsättningen i Sverige, i fjol drygt 24 miljoner kronor, som försumbar.
– Det skall vi ändra på, menar Eglo Sveriges vd
sedan drygt ett år, Paul Åhman.
Det ser bra ut så här långt under 2016. Just nu
pekar kurvorna i positiv riktning och det mesta tyder på att Eglo kommer att växa sig stakare på den
svenska marknaden.
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om att förstärka närvaron i den svenska fackhandeln, som svarar för ungefär 40 % av dagens omsättning. Resterande går till vad Paul Åhman kalllar ”do-it-yourself”-sidan, i detta fall i form av stora
återförsäljare inom byggvaruhandeln.
Nyligen förstärkte man säljkåren för en effektivare bearbetning av i första hand fackhandeln. En av
de nya medarbetarna får inledningsvis som primär
uppgift att bygga utställningar kring Eglos produkter i utvalda butiker.
Näthandlarna är ingen prioriterad grupp för
svenska Eglo utan här räknar Paul Åhman med att
bolagets omsättning hos dessa ökar i den takt kanalen växer.
Nästa år lanseras Eglo Professional, vilket är ett
nytt sortiment för proffshandeln och grossistledet.
Från sin tidigare tjänst, inom VVS-branschen, har
Paul Åhman stor erfarenhet av just grossistsidan
som var en av de starkaste försäljningskanalerna.
För Eglo internationellt sett är samarbete med grossister ingalunda något nytt.

Utbudet av produkter kommer knappast att hintiment 167 000 produkter, inklusive reservdelar och
artiklar som inte är anpassade för att säljas i Sverige.
Räknar man bort dessa återstår 88 000 produkter av
olika slag som får marknadsföras i Sverige. Ur detta
jätteutbud har man vaskat fram 12 000 artiklar som
kan erbjudas blå-gula kunder.
På senare år har Eglos sortiment uppdaterats re”Skandiavien-inspirerat” sortiment såsom Vintage
och Cossano-serien. Dessa serier har varit mycket
framgångsrika i Sverige och utifrån denna kunskap
arbetar man nu vidare.
– Nu skall man dock veta att köpmönstren i Sverige genomgår ständiga förändringar. Detta inte
minst genom att samhället blir alltmer mångkulturellt, menar Paul Åhman.
Sortimentet selekteras till viss del med hänsyn till
försäljningskanal.

Foto: Agneta Tjäder

” Varannan sekund
tänds någonstans i
världen en Eglo-lampa
för första gången”
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Rusning till IKEA museum
83 000 besökare
på tre månader

– Fackhandeln är mycket snabbare att ta
till sig nya trender, konstaterar Paul Åhman.
Nu är Eglo-vd:n ingalunda ensam om att
jobba med att stärka företagets ställning i
Sverige. På kontoret i Varberg hittar vi också två entusiastiska tjejer, som känner sig
stimulerade av det man uppfattar som en
”nystart” för Eglo i Sverige.
kåren, företagets ansikte mot marknaden
medan Anna Egonsson jobbar med i första
hand ekonomi.

KNAPPAST NÅGON nu levande vuxen svensk
har inte någon gång i kommit i kontakt med
IKEA eller produkter från den småländska
möbeljätten. Frågan är dock om gemene
man har klart för sig hur stort företaget är
runt om i världen.
Flera författare och skribenter har under
åren gett sig på att berätta den osannolika
historien kring företaget och kanske framför allt om mannen som skapade vad som
blivit Sveriges kanske främsta signum i världen.
Dessa berättelser har som genomgående
tema IKEA-grundarens, Ingvar Kamprads,
vandring från föräldrarnas jordbruk i det
karga Småland till superentreprenör, i
många sammanhang utpekad som en av
världens rikaste män.
Som en röd tråd i beskrivningen av Ingvar Kamprad löper uppgifterna om en man
med synnerligen enkla vanor, en bild som
han, enligt mångas uppgifter, varit och är
ytterst angelägen om att odla. Inte minst
för att låta denna småländska sparsamhet
genomsyra företaget.
För den som vill tränga djupare in i
IKEA:s historia har sedan i somras en strålande möjlighet i form av IKEA Museum
i Älmhult. Det invigdes mitt i sommaren i
den byggnad som 1958 blev IKEA:s första
varuhus. Och intresset har varit stort, under
tre månader, juli till september, kom 83 000
besökare för att närmare sätta sig in i jätteföretagets historia.
Den kreativitet som genomsyrar det
mesta IKEA står bakom möter också mu-

i arbetet mot tydliga mål, menar Veronica.
Jönsson, Tobias Flensburg, Fredrik Linné

Två Eglo-medarbetare, Anna Egonsson och Veronica Berglycke, i känd varbergsmiljö.

Foto: Agneta Tjäder

FAKTA
• Startat 1969 av Ludwig Obweiser som fortfarande i dag är verksam i bolaget.
•
• Omsättningen uppgår i svenska kronor till cirka 4,5 miljarder kronor.
•
• Det svenska bolaget etablerades år 2005.
• På huvudkontoret i Österrike arbetar cirka 250 personer.
•
Samt ytterligare 1 600 personer som arbetar inom produktionen.
• Cirka 90 % av det totala produktutbudet är designat inom företaget.
• Produktion sker i huvudsak i Ungern, Kina och Indien.

att ta till sig, antingen det nu sker i form av
produkter av varierande ålder, texter eller
besökarna har möjlighet att välja ur ett brett

Eglo satsar på att ta större plats i återförsäljarnas butiker.

Här saknas inga attribut för att göra miljön tidstypisk.
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Foto: Agneta Tjäder
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STARS
OF
LIGHT

Foto: Agneta Tjäder

stor del av dessa och ofta med en spännande historia
kring IKEA:s framväxt.
Utställningen bygger på tre olika teman, ”Våra
rötter”, ”Vår berättelse” och ”Er berättelse”. I den
tidigare delen speglas bakgrunden och jordmånen
där grundaren och företaget har sina rötter, 1800-talets jordbruksdominerade samhälle som under påföljande århundrade omvandlades till ett industrisamhälle. Där bl.a. många av de företag som blev
IKEA:s första leverantörer etablerades.

IKEA I SIFFROR

Den som intresserar sig för hur hemmen
i det moderna Sverige inretts rekommenderas att åka till Älmhult och det tidsdokument IKEA museum utgör. Även om det
innebär en omväg!

första årtiondenas belysningssortiment. Vi kan inte
minst se lampor som idag sorteras in under begreppet retro.
Det är då inte bara produkterna som lyfts fram
utan också upphovsmakarna bakom dessa. Där hittar vi många kända formgivarnamn, framför allt de
som starkt kom att förknippas med IKEA.

(2015)

39245 PIANOPOLI

• 172 000 medarbetare i 375 varuhus i 43 länder tog emot 884 000 000 besökare som handlade för 337 miljarder kronor.
Kunderna kan välja mellan 9 500 produkter.

Se fler exklusiva armaturer på:
www.eglo.com/starsoflight

IKEA-KATALOGEN FRÅN BÖRJAN TILL NU
• 1951 – 285 000 exemplar omfattande 68 sidor på ett språk.
• 2017 – 211 000 000 exemplar om 328 sidor, distribuerade i 71 olika versioner i 48 länder på 32 språk.

16 •HE M LJ U S

tidiga

år, P
er Su

ndste

dt oc

h Le

nnar

t Cen

Eller ring kontoret för
att beställa hem ditt
exemplar av katalogen på:
0340-623505
ter va

ll.

17 •HEM LJU S

En bok för alla som jobbar med ljus
DE ALLRA, ALLRA
från vaggan haft förmånen att ha tillgång till arti-

Här har vi kommit en bit ut ur mörkret.

gör att vi kan omge oss med ljus i exakt den form vi
önskar. Antingen vi nu skall läsa, arbeta eller bara
umgås. I Sverige lever vi dessutom i ett land med
relativt sett låga energikostnader.
Vi behöver dock inte gå så många generationer
bakåt för att nå den tid då fotogen och framför allt
elektricitet radikalt förändrade människornas livsvillkor. Talg- och stearinljus, som var ett par av de
tidigare alternativen, var långt ifrån tillräckliga för
att ge någorlunda komfort.
En utomordentlig redovisning av skeendet från
det att människan endast hade dagsljuset och elden att dra nytta av fram till dagens accelererande
utgivna boken Ut ur mörkret. Jan Garnert, etnolog
och teknikhistoriker, speglar i denna bok människans förhållande till ljuset, oavsett i vilken form
detta stått till buds.
Författaren har forskat kring ljusets historia i
– Märkligt – och turligt för min del – har jag sett
kulturhistoria.
I Ut ur mörkret sätts ljuset på skiftande tiders be-

lysning in i olika sammanhang och ger där anledning
minst tagit intryck ur konsthistorien. En målning
med två välklädda herrar i oupplyst gränd ger vid
första åsyn intryck om att det handlade om ”nattsuddande” gentlemän. Kunskap Garnert inhämtat visar
hundra år gammal förordning stadgade att gatubelysningen skulle vara släkt klockan nio eller tio.
När Jan Garnert sorterar Carl Larssons kvällsbilder från hemmet i Sundborn ser han att denne
plötsligt 1904 började måla ljuset i rummen annorlunda. Fotogenlampor hade då ersatts av elektrisk
belysning.
Då hade, nästan 30 år tidigare, ett par sågverk i
Dalarna utrustats med elektrisk belysning och var
därmed först med permanent sådan i Sverige. De
svenska hemmen utrustades med elektricitet i större
omfattning under 1910- och 20-talen.
Huvuddelen av Garnerts bok täcker givetvis den
period som därefter kännetecknats av teknikutveckling som utgått från elektriciteten. Då handlar det
inte minst om den ständigt pågående introduktionen av nya ljuskällor. Från början med fokus på att
ge ljus av bättre kvalité mot tidigare, men senare lika
mycket med utgångspunkt från energieffektivitet.
Ut ur mörkret erbjuder intressant och bildande

läsning för både den som arbetar i belysningsbranschen och den som i egenskap av konsument dagligen drar nytta av ljus i olika former. Det känns som
om boken utgör en bra plattform för de som vill
följa den fortsatta utvecklingen, som dock knappast
kommer att kunna vara lika dramatisk som fram till
nu.
Ut ur mörkret ingår i forskningsprojektet Ljusår
Kretsen.

VI

B
NN

N
E
OK

Svara på frågan och vinn boken!
Vi lottar ut tre exemplar.

Vilket år dog glödlampans
uppfinnare Thomas Alva Edison?
Mejla ditt svar till info@hemljus.se
senast 16 12 05.
Vinnarna publiceras i HEMLJUS 1-2017.

www.historiskamedia.se

OM JAN GARNERT
Docent i etnologi och teknikhistoriker. Kulturhistorisk belysningsexpert vid ÅF
Lightning. Var under åren 2009 – 2014 forskare i projektet Ljusår vid Stockholms stadsmuseum. Under perioden 2012 – 2016 professor knuten till Konstfack i belysningens kulturhistoria.
Jan Garnert tog 1996 initiativet till Stadsljusgruppen med målsättningen att få
klassisk ljusreklam att bli erkänd som en omistlig del av 1900-talets moderna
kulturarv.
I Jan Garnerts rika produktion av böcker och artiklar märks Anden i lampan,
etnologiska perspektiv på ljus och mörker, utgiven 1993.
Foton ur boken.

Per Sundstedt, ett av de stora namnen i den svenska ljushistorien.
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DET KOMMER FLER OCH allt tydligare bevis på branschens intresse att anlita externa formgivare i sitt
sortimentsskapande. I den procesen går man lite
olika vägar. Detta genom att antingen anlita redan
etablerade namn eller tidigt haka på, oftast unga,
ännu ej kända sådana.
Globen Lighting har valt den senare vägen och
Hus & Hem utlyste bland sina läsare en tävling
med uppgiften att skapa en lampa, som skulle kunna
ingå i Globens Lighting´s framtida sortiment. Utifrån dessa premisser kom lampan Astoria fram. En
art deco-inspirerad produkt som förenar behovet av
ljus och mindre förvaringsytor.
Astoria har inte bara en opalfärgad traditionell
glasglob med diameter 18 cm utan också tre svängbara små hyllor för prylar av olika slag.
Lampan presenterades på höstens Formex och

ning på Formakademin i Lidköping. I bagaget har
Anna också en grundläggande konstnärlig utbildning på Eskilstuna folkhögskola.
– Även om vår ”in-house-design” varit framgångsrik på senare år, vill vi genom samarbete med
externa designers hitta nya infallsvinklar och större
bredd, menar Alexander Meyenberg Hall, vd och
sortimentsansvarig i Globen Lighting och i högsta
grad involverad i det designarbete som sker inom de
egna väggarna.
– Man kan ju gå olika vägar, men vi drar oss inte
för att liera oss med ännu inte kända namn, fortsätter Alexander. Vi tror att vi på det sättet starkare kan
fokusera på produkten än om det står ett känt namn
bakom den.
I Globen Lighting´s externa formgivargrupp
mark och Julia Hallström. Fler namn är på väg in för
att sätta avtryck i Globens kollektion.

besökte just den mässan kommer ett nytt tillfälle i
samband med kommande Stockholm Furniture &
Light Fair.
Landerholm, vars framgång gav blodad tand.
por, berättar Anna. Eftersom jag saknade erfarenhet
av just lampor så var jag tacksam för den handledning och den inblick i branschen ett samarbete med
ett företag som Globen Lighting ger.
Anna Landerholms erfarenheter av formgivning
kommer i stället främst från mönsterdesign och
screentryck på textil. Detta efter en ettårig utbild-

”Mer än bara en lampa”
gav designpris

Astoria vinnande lampa med dubbel funktion.

Anna Landerholm, designvinnare som gärna
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– Jag har personligen besökt fabriker
med bristfällig kemikaliehantering. För oss
i Markslöjd är det otänkbart att arbeta med
sådana företag. Det är också mycket vanligt
att se anställda som borde använda stålhätteförstärkta skor arbeta utan sådana. Tankarna kring bra arbetsställningar är heller
inte fullt utvecklade.
I belysningsbranschen handlar ju en hel
del av arbetsuppgifterna om montering,
som mestadels sker på löpande band.
ras produktionen i hög grad av EU-direktivet ROHS, som enkelt uttryckt förbjuder
tungmetaller, exempelvis kadmium och
dukter som skall föras in på den europeiska
marknaden.

Fjärran produktion
– på gott och ont

som reglerar användningen av vissa kemikalier och som i första hand berör textilindustrin. I exempelvis Indien och Pakistan
anses problemen i denna vara mycket stora.

Foto: Jan Töve

Daniel Pettersson, vd
med erfarenhet från två
olika industrikulturer.

Som betydande problem i Kina pekar
Daniel Pettersson på ett ”dysfunktionellt”
transportsystem och korruption.
De kinesiska myndigheternas medvetande kring problematiken på dessa områden
ökar dock efterhand även om en hel del

”skräp” som högkvalitativa produkter, typ
Apples. Köp varor med god livslängd även
om de kostar mer. Här hjälper det med sunt
förnuft.
– Kända varumärken kan som regel innebära att dess utbud producerats under rimliga villkor. De har nämligen vid avslöjade
brister mycket mer att förlora än okända
sådana.

Daniel Pettersson pekar också på det
goda som den industriella utvecklingen i
inte minst Asien inneburit.
– Här har miljontals människor lyfts från
djupaste fattigdom till relativt sett drägligare förhållande.
Även om han inte bortser från rådande
brister och förhållanden så ser Daniel Pettersson en positiv utveckling.
– Inget land kan hoppa över de utvecklingssteg som mer utvecklade gått igenom.
som visar att alla länder förbättras.
Men, som sagt, ingen kommer undan
sitt ansvar för att denna utveckling skall gå
rimligt snabbt. Vare sig producenter, importörer eller konsumenter.

För de som verkar i olika led, från producenter till konsumenter, menar markslöjd– glöm inte att ”man får det man beta-

DET ÄR SVÅRT ATT I DEN svenska hembelysningsbranschen hitta någon mer lämpad att ge
synpunkter på produktions- och arbetsvillkor i Asien än Daniel Pettersson, koncernchef i Markslöjd. Lägg därtill att hustrun,
född i Taiwan, och ett par andra släktingar
är miljövetare betvivlar ingen att Daniel
Pettersson är väl värd att lyssna på i dessa
frågor.
I förra numret av HEMLJUS uppmärksammade vi begreppet CSR, på engelska
Corporate Social Responsibility. Företag
förväntas, var de än uppträder runt om
i världen, inom ramen för CSR, ta ansvar
för hur de påverkar samhället ur såväl miljömässiga som sociala och ekomiska perspektiv.
Daniel Pettersson är väl medveten om att
ning och kontroll av produktion borta i

Asien jämfört med i mer mogna industrinationer.
– Det går dock att hela tiden se hur läget
förbättras, menar Daniel. Inte minst genom
föreskrifter och uppföljning av dessa som
sker på företagens egna initiativ.
Ett exempel på detta är den internationelmed kontroller ute på fältet. Svenska bolag
som just Markslöjd, men även Star Trading,
byRydéns och K-Fab är anslutna.
ÖDESDIGRA AVSLÖJANDEN
tigt medieexponerade, kan det vara ödesdigert med rubriker och reportage som
vittnar om kraftigt miljöpåverkande produktion eller dåliga arbetsförhållanden.
– Missförhållanden av det senare slaget
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rige, påpekar Daniel Pettersson. Och inte
minst då om det handlar om barnarbete.
– Personligen har jag dock aldrig under
mina år där borta sett något sådant.
Överhuvudtaget inser många dilemmat i
den problematiken. Alla i vårt samhälle är
överens om att minderåriga inte skall utsättas för arbete som kan skada deras hälsa på
kort eller lång sikt eller omöjliggöra deras
möjligheter till en rimlig skolgång. Samtidigt kan det för miljontals familjer innebära
ett betydande lyft för familjeekonomin om
deras barn kan hämta hem en viss inkomst.
Daniel tvekar dock inte i sin inställning –
barnarbete är aldrig OK!
Även om allting går framåt ser han fortsatta brister i exempelvis arbetsmiljö, där
tankesätt som är självklara i Sverige inte är
det exempelvis i Kina.

CSR i dagligt
arbete
CLAES ANDERSSON ÄR den tjänsteman på Markslöjd som har det främsta ansvaret för att
företaget levererar produkter som framställts i enligt med bl. a. de etiska regler man
beslutat att arbeta utefter.
Efter några års arbete på Markslöjd i rolkontakt tog han fyra års tjänsteledighet för
att läsa in en magisterexamen i miljövetenskap vid Göteborgs Universitet.
När han 2008 genomförde sitt examensarbete valde han att göra detta genom att
utarbeta och sammanställa uppförandekoder för just sin arbetsgivare.
Det ledde till dagens anställning och
innebar under de första åren en á två årliga
resor till fjärran leverantörer. Då handlade
det om uppstartfas för de intensioner man
hade i samarbetet.
Idag är arbetet mera stationärt i Kinna,
inte minst tack vare att han i Kina har en
kollega, Jörgen Nilsson, som arbetar med
de löpande ärenden denna produktion ger
syfte att ge en ögonblicksbild hos respektive leverantör sköts genom samarbetet med
Claes Andersson har genom åren sett en
positiv utveckling. Inte bara genom att man
numera i allt mindre utsträckning måste argumentera för kvalitetsmål.
– Idag är förståelsen hos våra leverantörer mycket större för så viktiga frågor som
skyddsutrustning eller det för oss självklara
gång till första förband.
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Fängelse och
höga skadestånd
för piratkopierade lampklassiker
Lights in Alingsås satte fokus
på FN:s globala hållbarhetsmål
Foto: Patrik Gunnar Helin, copyright Alingsås kommun

FÖGA ANADE VÄL NÅGON i denna lilla skara
elever från HDK, Ljushögskolan i Jönköping och Göteborgs Universitet som 1999
samlades i Alingsås för att i blygsam skala
ljussätta byggnader i staden att den aktiviteten på mindre än 20 år skulle bli ett av
de största evenemangen i sitt slag i världen.
I fjol kom drygt 86 000 besökare från
hela världen för att se arrangemanget. Denna siffra skall ses i skenet av att den berömda trä- och kaféstaden bara rymmer 40 000
fasta innevånare.
Årets Lights in Alingsås invigdes den 30
november och pågick fram till 6 november.
Det lockade i år något färre besökare, drygt
70 000.
Som årets tema hade man valt att satsa på
att belysa FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
Detta skedde utmed den slinga som besöfanns bl. a. teman som Fredlig och inkluderande samhällen, Minskad ojämlikhet,
Ingen fattigdom och Jämställdhet för att
nämna några.
Med tanke på denna inriktning hade
Lights i Alingsås också valt att miljödiplomera evenemanget.

tearbete som startade redan i februari. Då
besöktes Alingsås av åtta välrenommerade
ljusdesigners som lade upp en strategi för
evenemanget. Då med assistens av ett 60tal studenter från i år 21 olika länder. För
att klara den tämligen digra arbetsinsatsen
på en vecka involverades också elstudenter
från lokala Alströmergymnasiet.
För att de många besökarna skulle få fullt
utbyte av sitt alingsåsbesök hade ett 20-tal
alingsåsbor utbildats till guider. Under månaden inbjöd man dagligen till upp till fem,
en och en halv timma långa, guidningar
som ledde till de olika stationerna.
Påfallande är att hela Alingsås rycktes
med i arrangemanget. Utmed den 2,5 kilometer långa guideslingan fann man ett
mindre skala, i villaträdgårdar. Samtidigt
visade det kommunala bostadsbolaget tillsammans med bl. a. Alingsås Energi och
Passivhuscentrum fyra minivillor som försetts med solceller.
Här fanns också en rad andra arrangemang tillkomna tack vare Lights i Alingsås.
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Det kunde då handla om konstutställningar, konserter och work-shops. Speciellt lade
vi märke till avestakonstnärens, Lars Åke
Ströms, utställning på evenemangcentrumet Estrad. Här fanns bland annat fantasifulla lampor under temat Lysande Design och
Konsthantverk och I skenet av återbruk.
Här fanns lampor skapade av återanvända
material, där sladd, ljuskälla och möjligen
strömbrytare kändes igen från produkter vi
brukar se.
Många imponeras, med all rätt, över
denna jättesatsning i en förhållandevis liten
kommun, 50 km från Göteborg. Rent ekonomiskt blir det hela möjligt tack vare sponsorsinsatser från stadens sparbank, Alingsås Energi och de kommunala bostads- och
fastighetsbolagen.
En turisttillströmning som den under
oktober varje år ger naturligtvis betydande
inkomster, som inte minst hamnar på något

REDAN PÅ HÖSTEN 2012 uppmärksammade vi i
HEMLJUS hur det på Isle of Man baserade
välkända inredningsprodukter, inte minst
lampor, vars upphovsmän gått ur tiden för
mer än 25 år sedan. Genom e-handel erbjöds i första hand kunder på den svenska
marknaden att köpa kopior av kända varor
till bråkdelen av priserna på originalen.
Främst drabbade var kända danska tillverkare och deras arvtagare till royalties.
Det hela skulle göras legalt genom att den
engelska lagstiftningen rörande upphovsrättsskyddet i England var gällande endast
25 år medan det i Sverige omfattade 75 år.
För några veckor sedan kom domen i det
åtal som så småningom riktades mot i första hand mannen bakom Designers Revolt,
Lennart Nyberg. Han hade tidigare gjort
en förmögenhet genom grundandet av Ink
Club, som via nätet säljer främst bläckpatroner.
Patent- och marknadsdomstolens utslag
leder till sammanlagt cirka 27 miljoner
kronor i skadestånd till åtta designföretag.
Lennart Nyberg, som drev Designers Revolt, döms dessutom till ett och ett halvt års
fängelse för brott mot upphovsrätts- och
varumärkeslagarna. Därutöver skall han
själv och företaget betala sju respektive 15
miljoner kronor till staten, som förverkat
utbyte av brott och företagsbot.
åtalet, dömdes till fängelse. Mannen, med
ett och ett halvt års fängelse. Två andra åtarespektive medhjälp till brott mot denna
villkorliga domar.

Artikel från Hemljus 2012.
Totalt handlar det om bortemot 50 miljoner kronor som de åtalade och bolaget Designers Revolt skall punga ut med.
Åklagaren, Fredrik Ingblad, menar därmed att utslaget ligger ungefär i nivå med
hans yrkande och påpekar i Svenska Dagbladet att detta är det största upphovsrättsintrånget i Sverige.
Nu är sista ordet inte sagt i ärendet. Lennart Nybergs advokat, Hans Strandberg,
säger till samma tidning:
– Tingsrättens dom är inte självklar eftersom försäljningen var från England.
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Ska man då dömas för det i Sverige, för att
svenska köpare handlar varor i England?
Hans åsikt går därmed stick i stäv mot
domstolens mening att marknaden egentligen var Norden. 80 % av omsättningen gick
till Sverige, där också lagerhantering och
ompackning skedde. I Sverige fanns också
DR:s kundtjänst.
Han uttalar också avsikten att överklaga
domen till Patent- och marknadsöverdomstolen.
Det företag som tilldöms störst skadestånd, 10,9 miljoner kronor, är danska
lampföretaget Louis Poulsen Lighting A/S,
som äger upphovsrätten till PH-lamporna.
Det handlar nästan genomgående om
danska företag. Designers Revolt erbjöd,
utöver PH-lampan, bl. a. lampor signerade
Verner Panton och Arne Jacobsen.

Elflugan åter till rätten
Ny stämning inlämnad

David Johnson, vd i branschföreningen
Trä- och Möbelföretagen, kommenterar i
ett pressmeddelande domen.
– Det är bra att domstolen upprätthåller skyddet för upphovsrätt och tydliggör
att det inte går att parasitera på andras arbete. Men problemet med omfattande piratkopiering kvarstår och hotar inte bara
den svenska möbelbranschen på sikt. Hela
den svenska industrin bygger på innovativa
idéer, kvalitet och starka varumärken. Vi
kan och vill inte tävla om att hålla de lägsta
priserna. Investeringar i god kvalitet och
design måste löna sig, menar han.

SEDAN INTRODUKTIONEN för snart 20 år sedan
lysningsklassiker. Det innebär bl. a. att upphovsmakarna Kina Strandberg och Marie
Lundgren-Carlgren ständigt får vara vaksamma mot plagiering av deras unika produkt.
– Vi håller marknaden under uppsikt och
agerar när det dyker upp något som vi tycker gör intrång, berättar Marie LundgrenCarlgren.
Av det skälet lämnade man för några
veckor sedan in en stämning mot ett belysningsföretag som arbetar på den svenska

KÄNDA PLAGIATÄRENDEN
I SVENSKA LAMPBRANSCHEN
NÄR LJUSSTAKEN ELFLUGAN presenterades 1997
så väckte den uppseende i en omfattning
som sällan tidigare skådats i branschen.
Den var genom sin design av sådant slag
man inte tidigare sett. Trots ett tämligen
högt pris blev den snabbt en försäljningssuccé i de selekterade försäljningskanalerna.
Strandberg och Marie Lundgren-Carlgren
fullt upp med att värja sig mot kopior som
dök upp på marknaden. Det ledde till rätts-

vid vite av 200 000 kronor att fortsätta sälja
sin kopia och dömdes samtidigt att stå för

motpartens rättegångskostnader på drygt
300 000 kronor. Detta blev dock något av
en ”Pyrrusseger” eftersom det dömda företaget sattes i konkurs.
hultskoncernen, dömdes att betala ett skadestånd i storleksordningen 2,5 Mkr.
Ett tredje ärende löstes genom en överenskommelse mellan upphovskvinnornas
bolag och ett västsvenskt företag genom att
detta betalade royalty.
beljätten MIO, som man menade kränkt bolagets upphovsrätt. Man ansåg att en lampa
MIO presenterat haft alltför stora likheter
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med dess egen serie Gladys, formgiven av
Louise Hederström. Det handlade då om
en produkt som mönstermässigt förde tankarna till gammaldags textila mönster, men
som, genom laserteknik, var utskuren i metall.
försäljningsstoppa sin produkt. Dessutom
tvingades man att genom en dom betala

marknaden. Sannolikt väntar framöver en
ny juridisk process.
Design, ett stockholmsföretag som ägs av
just Marie Lundgren-Carlgren och hennes
fortfarande attraherar många konsumenter
och årsvolymen uppgår till tusentals.
Smak Design arbetar också som agent för
utländska designföretag. Ett av dem, Cassina S.p.a., är ett av de företag som tilldömts
skadestånd i Designer Revolt-målet. Det
innebär att Marie Lundgren-Carlgrens fokus stärkts på just plagiatfrågan.

GOD
JUL
– inte minst för heminredningshandeln
VI HAR HÖRT DET FÖRUT, HUI Research spår rekord i den kommande julhandeln. Man tror
på en tillväxt på 3,5 %. Det är lite sämre
än i fjol, då utfallet blev 5,0 % mot av HUI
siade 5,4 %. Att de båda siffrorna hamnade

så blir med all sannolikhet fallet också i år.
Utvecklingen tyder på att hushållen känner optimism och god köpkraft, inte minst
tack vare det rekordlåga ränteläget, som frigör pengar för konsumtion.

att ta HUI:s spådom på allvar.
Samtidigt pekar HUI ut årets vinnare,
som glädjande nog är inredningsbranschen.
Med en tillväxt på 6,0 % hamnar denna alltså en bra bit över detaljhandeln i sin helhet.
Eftersom prisutvecklingen gått åt olika
lymtillväxt.
Som ofta i goda tider så överträffar utvecklingen i sällanköpsbranschen den som
uppmäts på dagligvaror. Så var det i fjol och

… OCH TOMTEN KOMMER VIA NÄTET
Självklart ändrar inte julklappsköparna det
mönster som varit så tydligt under de senaste åren – handeln via nätet ökar mycket
kraftigt. En prognos från Postnord spår att
julhandeln över nätet ökar med 24 % mot
i fjol. Det innebär en uppgång från 5,0 till
6,2 miljarder kronor.
Hos Postnord tror man att ökningen inte
minst beror på att hushållen vill effektivisera julstöket och då är det lätt att välja
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just e-handeln. Utbudet är stort och många
konsumenter upplever möjligheterna till
prisjämförelser som attraktiva.
Av den totala detaljhandeln i Sverige står
E-handeln för cirka 7 %. Med en fortsatt
utvecklingstakt på denna nivå kan näthandeln om tio år svara för 20 – 25 % av den
totala omsättningen.
Statliga Postnord har under senare tid
kritiserats för vårdslös behandling av de paket som de anförtrotts att distribuera, men
laget, tror inte att kritiken påverkat denna
handelskanal i stort.

TEXTILE CABLE

PÅ NYA JOBB
MAGNUS DAVOUR
SÄLJARE
Sedan i maj är Magnus Davour
Watt&Vekes säljare med ansvar för
främst Stockholm och Mellansverige.
Han har lång erfarenhet av försäljning
inte bara i inredningsbranschen utan
också inom klädvärlden. Nu är hans
främsta fokus på att stärka sin nya
uppdragsgivares ställning i regionen.
Magnus gillar motionslöpning och har
på senare kompletterat med aktiviteter
som tillsammans med tidigare bär
begreppet Triathlon. En stor del av
hans tid går också åt att skjutsa barnen
till deras olika aktiviteter.

INGELA JÄRRENFORS
INKÖPSANSVARIG
I början av december kliver Ingela Järrenfors in i rollen som inköpsansvarig på
Globen Lighting. Hon kommer närmast
från SagaForm/New Wave Group, där
hon skaffat stor erfarenhet som inköpsansvarig för företagets kärnsortiment.
Ingela Järrenfors kommer även att ingå i
Globens Lighting´s sortimentsråd och där
arbeta med produktutveckling och formgivning.
Globen Lighting´s nya medarbetare är bo-

FINNS FÖR

OMGÅENDE
LEVERANS

SENAST DEN 15:E DECEMBER skall kandidater till utförutsättningarna lite annorlunda den här gången
eftersom Föreningen HEMLJUS, som arrangerar
tävlingen, beslutat att endast utse vinnare på den
svenska marknaden.
Vinnare kan vara butiker med enbart belysning,
traditionella elbutiker med lampsortiment, inredningsaffärer, varuhus eller ”shop-i-shops”.
Rätten att nominera har alla som i en eller annan
roll arbetar i hembelysningsbranschen. Liksom
tidigare lägger juryn fokus på att bedöma de nominerade utifrån kriterier som

LIGHT
SENSOR

SENSOR FI L AMENT LED
Med inbyggd ljussensor tänds och släcks
LED-lampan automatiskt när det blir mörkt och
ljust. Strömbrytaren låter du alltid vara påslagen.
Välkommen hem!

affärsidé – lönsamhet – marknadsföring
butiksutformning – exponering – kunskap – service
personalutveckling – hemkonsultation

ÅRET S
LJUSA
BUTIK

352-23-5
Energiklass A+

NG
LE D LI G H TI

353-20-5
Energiklass A+

353-70-5
Energiklass A+

2016 #2
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Ra 95R
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RENDERIN

SANNA BERGFORS
FÖRSÄLJNINGSCHEF
Watt&Veke växer och har därför rekryterat Erika Cederberg som
försäljningschef och exportansvarig. Under 15 år i företag med restaurangbranschen som kunder skaffade hon stor erfarenhet av försäljning.
Närmast kommer hon från posten som affärsutvecklingschef på Hermelin Handels.
Erika ser fram emot bl. a. att få arbeta med stärkandet av varumärket via
utökad digital närvaro.
Finns Erika inte på jobbet kan man ofta hitta henne i ridhus och ishallar. Om hon inte rycker in som sommelier eller barista, uppgifter hon är
utbildad för.
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I juryn ingår Föreningen Hemljus ordförande,

TO WAR

TM

VINTAGE GOLD

1800K

M

DIM

SANNA BERGFORS
KUNDTJÄNST
Numera möter Watt&Vekes kunder vid kontakter med kundtjänst Sanna Bergfors. Hon
kommer närmast från en drygt tioårig tjänst
som butikschef hos Glitter. Hon hoppas i sin
nya roll få nytta av sin känsla för färg och form
och utbildning till inredare och homestylist.
Fritiden upptas till en stor del av husrenovering och trädgårdsskötsel tillsammans med
make och två barn.

Årets Ljusa Butik
delas ut bland
butiker i Sverige

ENERGISNÅL & TRIV SA M 294-51
UTEBELYSN I NG MED SENSOR

ILLUMIN

ED
ATI O N L

ED
SMART L
SPOTLIG
DECORA

riga i de företag som representeras i styrelsen.
Frågor kring tävlingen kan ställas till juryns sekreterare, Göran Tjäder, gorantjader@telia.com eller telefon 0708 35 71 08 alternativt Hemljus kansli,
info@hemljus.se med telefon 08 566 367 00.
Nomineringarna skall vara Föreningen Hemljus
tillhanda senast 15 december via mail eller post-

PROMO

HT LED
D
TION LE
LED

INTEGRA

LED

Lägg
dinefter
order
enkelt
& snabbt
Fråga
våra
kataloger
ochpå
snygga displaylösningar.
Hela sortimentet hittar du på startrading.com

startrading.com
ILLUMINATION
ILLUMINATION LED
LED
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT LED
LED

Det är positivt om representanter för Hemljus
medlemmar i samband med besök i butiker de avser
att nominera tar ett foto. Det fungerar med enkla
bilder tagna med mobilkamera.
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DECORATION
DECORATION LED
LED SMART
SMARTLED
LED
PROMO
LED
INTEGR
PROMO LED INTEGRAA LED
LED

SVERIGE Star Trading AB www.startrading.com
SVERIGE Star Trading AB www.startrading.com
FINLAND
FINLAND
NORGE
MS Belysning AS www.ms-belysning.no
NORGE MSEL-Design
Belysning
AS www.eldesign.info
www.ms-belysning.no
DANMARK
ApS
DANMARK
ApS www.eldesign.info
ISLAND PFAFFEL-Design
www.pfaff.is
ISLAND PFAFF www.pfaff.is

HIGHLIGHT YOUR

CHRISTMAS

Fick något av en déjà-vu-upplevelse när jag för några veckor satte mig in i österrikiska belysningsföretagets Eglos historia. Grundat 1969 av

Idag omsätter Eglo 4,5 miljarder svenska kronor.

608-38, 728-26
numera hamnade jag tankemässigt helt fel i tiden och började i att leta i årgångarna 2008 – 09. Det handlade i stället om 2004, bara två
år innan Bertil Svensson gick bort, 84 år gammal.
Jag tvekar inte att påstå att han är den mest framgångsrika entreprenören i den svenska belysningshistorien och väl värd att återkommande uppmärksammas. Inte minst i år då det är ett decennium sedan han gick bort.
Bertil Svensson hade en bakgrund som - just det, elektriker. Han hamnade dock i yrket först efter sex år i folkskola.
Fagerhult i dag är lika stort som Eglo och redovisade nyligen en omsättning på 4,2 miljarder kronor för senaste 12-månadersperioden.
Just reportaget om Bertil Svensson är ett av de mest spännande uppdragen jag haft som tidningens redaktör. Han hungrade inte efter

lång tid intervjun skulle ta. Jag ansåg att två timmar för samtal och en timma för fotografering skulle räcka.
Vi möttes på Bertil Svenssons gods, Ekhammar vid Vätterns strand och med Hjo som närmaste större ort. Det blev en fascinerande dag, inte
minst med tanke på att intervjuoffret föreföll lika road som jag. Avskedet skedde inte som planerat vid 13-tiden utan sju timmar senare. Jag
tog adjö med löftet att kommande sommar visa min hemstad, Ulricehamn. Tyvärr blev det mötet aldrig av.
Utöver att jag för en gång skull var nöjd med min text knöt fotgrafen Christer Hallgren band med Bertil Svensson. Reportaget gav upphov
till, i mitt tycke, den bästa/vackraste/mest spännande omslagsbilden i tidningen HEMLJUS snart 20-åriga historia.
Jag vet att en del sparar nummer efter nummer av HEMLJUS. Dem rekommenderar jag att leta upp nummer 3- 2004. Och se om ni håller
med mig.
En tid efter det att tidningen kommit ut fotograferade Christer Bertils barnbarn sittande i ett ”släktträd”, en av många vackra ekar på
Ekhammars domäner.
FINNS FÖR

All denna nostalgi har utgångsläge i min fundering om vilka som kommer att skapa morgondagens belysningsgiganter. Jag slår vad om att

OMGÅENDE
LEVERANS

det inte kommer att bli någon eller några med bakgrund som elektriker eller tidigare verksamma i näraliggande branscher. Vi har inom
hemljussidan snabbt växande företag, men mestadels handlar det om bolag som övertagits eller ärvts från
tidigare led.
Under åren har jag sett företag växa och nå ledande positioner och blivit återförsäljarnas gunstlingar genom att
de ständigt försåg dem med storsäljare. Men, som sedan antingen försvunnit eller sugits upp andra bolag.

starta och utveckla företag i miljardklassen. Ingen skulle bli gladare än jag.

REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

DEW DROPS - LJUSSLINGORNA SOM LYSER UPP JULEN PÅ NYTT SÄTT
Vi har sortimentet med över 30 olika varianter av Dew Drops. Du formar ljusslingorna så som du vill ha dem.
Välj mellan antalet lampor och färger på metallwire. Gillar du varmt eller kallt ljussken? Slingor med många wires i

BUNDLE

CLUSTER

CRAB

STRING

PÅ GÅNG
Stockholm Furniture & Light Fair - Stockholmsmässan

7-11 Februari 2017

Euroluce Milano - Italien

4-9 April 2017

Elfack - Svenska Mässan - Göteborg

9-12 Maj 2017

Lightfair International - Philadelphia - USA

9-11 Maj 2017

Hela Dew Drops-sortimentet hittar du på startrading.com
SWEDEN Star Trading AB www.startrading.com
FINLAND
NORWAY MS Belysning AS www.ms-belysning.no
DENMARK EL-Design ApS www.eldesign.info
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ICELAND PFAFF pfaff@pfaff.is www.pfaff.is

PREMIÄR

FÖR STAR TRADING PÅ

VÅRFORMEX
VI SES I MONTER

A 01:21
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