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Bland det nya på årets mässa
••••••••••••••••••

FÖRENINGEN HEMLJUS MEDLEMMAR
• 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
• Ledvance AB Johanneshov
• LightsOn AB Vellinge
• Markslöjd AB Kinna
• 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

Trotsig är en ny och karismatisk bordlampa i en minimalistisk
och rå design. Armaturen finns i färgerna oxid och oxidgrå.
Tack vare flexarmen är Trotsig en perfekt läslampa.
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Tankar kring en
belysningsmässa

Nu har vi nog alla återhämtat oss efter årets första intensiva omgång av mässor. Det
är ju härligt att få visa upp våra förhoppningsvis bästa ”jag” och främsta nyheter för
våra kunder, men det tar samtidigt på krafterna.
När den svenska belysningsmässan flyttade från Göteborg till Stockholm och blev
en partner till möbelmässan uppfattade de flesta det som något positiv eftersom
mässan i Göteborg då stadigt hade minskat en tid.
Det är imponerande att se hur Stockholm Furniture & Light Fair positionerat sig
som världens ledande mässa för skandinavisk design och i år samlade besökare från
100 (!) länder. Andra konkurrerande mässaktörer, t.ex. i Köpenhamn, har under
tiden marginaliserats eller helt försvunnit.
Belysningsdelen tillförde den existerande möbelmässan i Älvsjö en ytterligare dimension samtidigt som det blev mer rationellt för de olika besökargrupperna, som
vill hålla koll på såväl möbler som ljus, inte minst den växande andelen livsstilsbutiker. För utställarna innebar sammanslagningen en möjlighet att visa upp sig för fler
vid ett tillfälle. För alla företag som agerar inom så väl möbel som belysning blev
det en effektivare mässa.
Den strukturella förvandling branschen genomgått på senare tid har inneburit att
fler belysningsföretag möter att uppdelningen mellan offentligt ljus och ”hemljus”
suddats ut. Det är inte minst drivet av ”personifieringen” av det offentliga rummet.
Våra traditionella produkter för ljus i hemmet har efterfrågats bredare och vi har
med varierande skicklighet mött den förändrade efterfrågan på marknaden.
Vad vi ser idag är en mässa där andelen företag som föredrar den mer ”statusfyllda”
mässalongen, A-hallen, växer i popularitet. Det innebär ofrånkomligt i sin tur att
C-hallen till en del utarmas på belysning. Utspädningen av belysningsföretag över
hela mässans yta kan göra det svårare för våra besökare att på ett rationellt sätt leta
sig fram till oss alla.
Hur vi från Hemljus på sikt löser detta kommer säkerligen att fortsätta att diskuteras och innebär också en utmaning för mässledningen. Men också för oss. Jag har
en känsla av att vi fortsätter att värdera koncentration kontra uppblandning olika.
Inte minst beroende på vilka andra utställare vi senast hade runt oss.
Jag vill slutligen tacka alla för mitt korta ordförandeskap i föreningen Hemljus. Jag
har under våren lämnat ledarskapet i Watt & Veke efter tre spännande år, men stannar kvar som aktiv ägare.
Med glädje konstaterar jag också att vi i vår förening fått stabilitet i vår ekonomi
och tillskapat en teknisk kommitté för att ligga i framkant i våra kontakter med
myndigheterna. Det sista är inte minst viktigt med tanke på att regelverken blir
allt mer komplicerade i takt med den snabba tekniska utvecklingen. Tack och på
återseende!

••••••••••••••••••

VILL DU HA ETT EGET EX?

BELID.COM
INSTAGRAM @BELIDSWEDEN
FACEBOOK.COM/BELIDAB
LIGHT FROM SWEDEN

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.

Johan Pehrson
F d VD Watt & Veke
johan.pehrson@wattveke.se
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Stockholm Furniture & Light Fair växer i världen

INTRESSET FRÅN INTE MINST omvärlden att besöka Stockholm Furniture & Light Fair växer
explosionsartat. När evenemanget slog igen
för året kunde en nöjd mässledning notera
att intresset från utlandet ökat dramatiskt.
Besökarna kom från inte mindre 100 länder. Det innebär nästan en fördubbling från
2016, då 60 länders representanter var på
plats. För 2017 var en siffran 80.
Mässans ambition att vara världens ledande mötesplats för skandinavisk design
är därmed med råge uppfylld.
De länder som var mest representerade
bland besökarna var Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.
– Det är fantastiskt att vi växer stadigt

… skapad av Paola Navone

En lounge av slag vi aldrig sett tidigare…
på den internationella designarenan. Vi
ser intresset för mässan och skandinavisk
design ökar och framför allt sprider sig utanför Europas gränser som till USA, Kina
och Japan, säger mässans projektchef, Cecilia Nyberg. I år har vi också arbetat extra
med Stockholm Design Week för att addera innehåll till mässbesöket och stärka
Stockholm som designdestination. Veckan
hade över 200 event och dessutom hade vi
en egen installation ”The Light House” i
Kungsträdgården.
Det kom totalt 24 923 fackbesökare till
Stockholm Furniture & Light Fair, en marginell minskning mot året innan. Ökade
gjorde däremot inslaget av besökare från
utlandet, från 10 683 2017 till 11 408 i år.
Genom att kriterierna för pressackreditering i år skärpts minskade antalet medierepresentanter från 1 097 2017 till 833 detta
året. Bland dessa var 344 utländska journalister.
I vanlig ordning inbjöds allmänheten till
sista mässdagen. 4 664 personer hörsammande denna inbjudan, cirka 600 färre än
året innan.
I vanlig ordning fanns traditionella inslag
på mässan. Stort intresse knöts till italienska
Paola Navones installation på entrétorget.
Mötet med denna mångsidiga kvinna skapade förväntningar på något extraordinärt
och i det avseendet blev knappast någon

lightdesigngoteborg.se

BESÖKARNA
KOM FRÅN
100 LÄNDER
Foto: Agneta Tjäder

besviken. Hennes utställning med temat
Tham ma da – vardag på thailändska – med
massor av inslag av prylar ur vardagen, stora blomster, färger, ytor och mönster i en
minst sagt saligt spännande blandning.
Någon detaljrikedom fann vi dock inte
i årets trendutställning där designparet
Christian och Ruxandra Halleröd lyfte fram
ett antal traditionella material som ”låtsas”
vara andra, vilket dock inte föreföll gå upp
för alla som beskådade verket. Här fanns bl.
a. mattan som gav intryck att vara ett djurskinn och marmorväggen i fejkat material.
Allt med en grundtanke att det inte längre
är etiskt försvarbart att utvinna naturvara.
Designbaren Ratatouille visade sig vara
just den oas många mässbesökare stundtals
söker. Den väl tilltagna salongen, skapad av
italienaren Luca Nichetto, till stor del verksam i Sverige, rymde en hel del av hans egna
alster, skapade för svenska och utländska
tillverkare.
Ratatouille var primärt inrättad för samtal, möten och mat – signerad unga stjärnkocken Lina Ahlin från restaurang Agrikultur i Stockholm. En utmärkt ram för
utdelningen av Årets Ljusa Butik.

PR
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BELYSNING UR ETT NYTT PERSPEKTIV
Light & Design är mötesplatsen skapad för att förena den
nordiska belysnings- och designbranschen. Premiären 2020
kommer att vara det enda tillfället i Sverige att nätverka, göra
affärer men framför allt – lansera sina produkter på den i
skandinaviska marknaden.

Foto: Agneta Tjäder
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Organised by EASYFAIRS
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27- 28 MAJ 2020
ÅBYMÄSSAN
GÖTEBORG

LAMPUTSTÄLLARE MED BLICKEN
RIKTAD BÅDE BAKÅT OCH FRAMÅT
VISST SKAPAR DEN SNABBA teknikutveckligen på
främst ljuskälleområdet möjligheter till inte
minst nya former. Strängt taget alla lamputställare på årets Älvsjömässa hade tagit
fasta på detta, antingen det nu skedde i minimalistiska nya former eller LED-lampor i
rena retroprodukter.
Trenden var kanske inte alldeles tydlig,
men med en blick som omfattade också
möbler och utställningsföremål av andra
slag pekar mot pasteller i rosa, grönt och
blått. Därför kan det synas logiskt att inslagen av ljusa träslag var påtaglig.
Vi noterar också att flera företag satsat på
att presentera flerfunktionella lampor. Och,
glädjande nog, skaran av utställare som tagit professionella formgivare till sin hjälp är
växande. I den här avdelningen hittade vi
ett flertal kända designers – en profilering
som skapar mervärde.
Säker ”in-house”-design hittade vi som
vanligt hos AH Belysning, vars tidlösa
och formrena golvlampor nu fått kompletterande bordlampor i form av Tullgarn och
Bogesund. Äkta mässing som i ett fall kom-

Wires med autolås gör armaturerna höjoch sänkbara. Strax därefter betraktade vi
Eglos ”långkörare”, Pinto, i ny skepnad
gav snarast känslan av djungelns fuktiga
värme. Lampan är uppbyggd med rakt klart
ytterglas och invändigt ett koniskt sådant
belagt med guldfolie. En varmvit ljuskälla
ger en värmande effekt. Pinto finns som
bordlampa, enkel pendel och som 3-lågig
sådan.
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Sherman, en bordlampa från watt&veke med former från naturen.
bineras med ek och i två höjder. Liksom
golvlamporna tillverkade i Sverige.
En klar kontrast visades hos Watt &
Veke – en pampig lampfot med former
hämtade direkt ur naturen. Tillverkad i aluminium med finish i oxiderad krom. Hela
76 cm hög exklusive skärm gör att Sherman
väcker uppseende var den än placeras.

Hos Norrsken Design påmindes vi om
vinterkylan utanför mässhallarnas väggar
i form av takarmaturer byggda av istappsliknande blåsig kristall i olika former. En
avlång med inbyggda ledlister monterade
mellan en ytter- och innerring. Lampan är
80 cm lång. Samma idé återkommer i runda
varianter, 60 eller 80 cm i diameter.

In i värmen med Eglos Pinto i ny skepnad.

FÖR MER INFO SE
HEMSIDAN ELLER RING
KONTORET: 0340-623505
www.eglo.com

Ren och elegant – ny bordlampa
från AH Belysning.

Isande kall – ny kristallarmatur från Norrsken Design.
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Krydda inom räckhåll tack vare
Anetas nya Timjan.

Transparent och lekfull,
Globen Lightings Drops som
David Widar och Mikael
Holvik räknar med skall bli
en storsäljare.

Foto: Agneta Tjäder

Hos Aneta sneglade man möjligen på
trenden grönt och egenodlat i hemmet när
man tog fram taklampan Timjan. En flexibel taklampa med plats för både mysljus
och köksträdgård. I metall, matt vit eller
svart/mässing, med koppar av glas. 78 cm
bred och försedd med två E 27-lamphållare.
A-Grossisten erbjuder ofta det mest
spektakulära i lampväg. Nu fastnade vi för
något mera traditionellt, taklampan Walda
med rejält tilltagna mått. Den bronsschatterade lampan är 75 cm hög och 50 i diameter.
En hel värld av möjligheter öppnar sig
med Ledvances små och flyttbara armaturer.

Här har man i smakfull design tagit fram
lampor med massor av användningsområden i hemmet. LED-ljuskällans minimala
mått och blygsamma energiförbrukning
ger möjlighet till batteridrift och gör ledningsdragning överflödig. Elinor Eriksson,
mark-nadsansvarig har all anledning se nöjd
ut när hon presenterar det breda utbudet.

Ljus utan besvär – Elinor Eriksson visade
Ledvances små smarta nyheter.

Robin Johansson och PR Home introducerade ett
nytt naturmaterial.
Slitstark och miljövänligt är ledord bakom materialvalet i flera av PR Homes nyheter.
Från södra delarna av Filippinerna hämtas materialet Lampakanay. Av detta har
boråsföretaget gjort taklampor i fyra olika
former med diametrar upp till 57 cm. Dessa
kompletteras med lampskärmar i tre olika
storlekar.
Lampakanay är ett ofta använt material i
bl.a. mattor och väskor. För stora delar av
bondebefolkningen i de trakter materialet
växer i riklig mängd är denna odling ett
mycket viktigt levebröd.

Veronica Zetterberg och Mattias Hallberg från LjusExperten i Falun
och Borlänge gillade A-Grossistens nya taklampa Walda.
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Foto: Agneta Tjäder

Ingen undgår märka Supreme
från BY Rydéns.

Innovationsiver finns också hos Globen
Lighting. I nyhetsflödet stack taklampan
Drops ut. 15 vackra glaskupor bildar en klase där metallstommen erbjuds i svart, krom
eller mässing. En transparent kabel bidrar
till den lätta framtoningen. En liten bordslampa med diameter 12 cm kompletterar.
Star Trading har under åren presenterat en rad adventsljusstakar i skilda former
och material. Nu visade man att en form
med några år på nacken ingalunda behöver
vara inaktuell och att en ny färgsättning i
takt med tidens trender kan fånga mångas
blickar. Elias, vars form vi alltså sett tidigare, dök nu upp med ny färgsättning i alternativen vit, ljusgrå och grafit. Alla med
silverfärgad kopp. Smart och sparsmakat
– en röd variant hade förtagit effekten av
denna nylansering.
Vi har gjort det förr och gör det gärna
igen – prisar danskarnas känsla för form.
Herstals nytillskott Manola är ett härligt
exempel på enkelhet och elegans som vi
inte minst kan tänka oss över ett matsalsbord. Den 50 cm höga kronan med diameter 60 cm har tolv ljuspunkter och erbjuds
nu i krom. Till hösten kommer en förgylld
variant.
Visst passar namnet Supreme By Rydéns
nya skapelse, som tar rejäl plats i den miljö
där den hamnar. En lampa i kombinationen
metall, svart eller krom, och opalvitt glas.
Från den lodräta mittpelaren strålar 15 ljuspunkter ut på klena rör som också innehåller en ledfunktion. Det blir därmed möjligt
att ge lampan olika skepnader. Supreme är
sprungen ur företagets ”in-house-design”
och kompletteras med en plafond.
Skånska LightsOn är en relativt ny aktör
i mässammanhang. Man växer snabbt med
inriktning på belysning för trädgården.
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Inte ny, men i nya färger i takt med
tiden, Elias från Star Trading.

Sparsmakad – Monola
från Herstal.

Bland nyheterna i företagets mässmonter
fann vi Straw, en trio gräsliknande spjut i
höjderna 90, 100 och 110 cm. Effektfullt
och med enkel montering, som inte kräver
några verktyg. LED-bestyckningen garanterar belysning under lång tid lovar företagets ägare Håkan Persson och Christian
Tidell.
Unison ser till att ligga långt framme på
ljuskälleområdet och lyfte nu fram sin nya
serie UNI-K. Det handlar om sex E 27 och

fem E14-varianter. De ersätter nu de s.k.
Edisonlamporna.
Lampan är uppbyggd med en COB-LED
i anslutning till sockeln och som lyser ned
i laserskurna spår i acrylstavar. Utseendemässigt hamnar man därmed nära filamentlampor.

Nyhet!
G4 och G9
helt i glas

Samtliga ljuskällor har energiklasss A++

LJUSKONST
PÅ HÖG NIVÅ

Håkan Persson och Christian
Tidell står bakom LighsOn
och nyheten Straw.

UNIK-K ny LED-ljuskälla från Unison.

Foto: Agneta Tjäder

JULGRAN 2.0 SPARAR SKOG
GRANEN STÅR SÅ GRÖN och grann i stugan. Eller vit eller mässingfärgad.
Idén att tillverka konstgranar intill förvillelse lika originalen från skogen har åtskilliga år på nacken och har förfinats efterhand.
På mässan såg vi en helt ny granvariant
som vi tror kan tilltala inte minst unga och
moderna hem – Gnosjö Konstsmides Julgran 2.0.
Helt gjord i tråd som bockats till granform. 210 cm hög och bestyckad med små
LED-ljuspunkter på en ståltråd. Den är
dessutom så konstruerad att den kan ”vikas
ihop” och rymmas i ett platt paket.
12 •HE M LJ U S

– Vi tror att denna kan passa många yngre med begränsad bostadsyta, säger Emelie
Johansson, säljare på Konstsmide.
Julgran 2.0 tillverkas i Sverige och då i en
begränsad upplaga.
Hos Konstsmide noterade vi också nya
grepp på avdelning dekorationsdjur med
LED-belysning. Årets nytillskott var
orange Flamingos i olika storlekar.

BELIDS FORMGIVARE JOAKIM FIHN fortsätter att presentera
nya alster med spännande ljusbehandling. När mässbesökarna den här gången återfann Belid endast i
A-hallen gjorde Joakims pendel Tulip ett mäktigt
intryck.
Det handlar om en produkt som på sitt sätt kan
uppfattas som en god exponent för Belids ansträngning att attrahera både hem- och offentlig miljö.
Här kan vi gissa att bl.a. priset gör att den oftare
hamnar på off-sidan.
– Själv ser jag Tulip som en fortsättning i mitt experimenterande med ljus, menar Joakim Fihn och
pekar på tidigare lampor som Diablo och Ellips.
Kort uttryckt byggs Tulip av sex par lameller med
konkav utsida. Diametern är 400 mm och lampan är
så här långt en solitär. Genom sin utformning ”tål
den” att hängas högt, i exempelvis vardagsrum och
trapphus.
Trots att hela lampan är lackerad i samma vita färg
så framstår den, genom finurligt skuggspel, som
tvåfärgad.
Armaturen innehåller två E 27 ljuskällor, en riktad uppåt och en nedåt. Med lite kraftigare bestyckning nedtill blir lampan en riktig ”ljuskanon”.

Nyhet!
Vi utökar
vårt spotlight
sortiment

Samtliga spotlights har energiklasss A+

Spotlights med hel glaskropp
som är energieffektiva ersättare
till gamla halogen spotlights!

Se mer på startrading.se
SVERIGE Star Trading AB www.startrading.se
FINLAND OY Noortrade AB w w w.noor trade.fi
NORGE MS Belysning AS w w w.ms-belysning.no
DANMARK EL-Design ApS www.eldesign.info
ISLAND PFAFF www.pfaff.is
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Inte bara lampor
– polkagris och korv lockar

NYTT PARTNERSKAP
SATTE ELD PÅ MÄSSAN

Skön, men knappast
enkel – Lisa Hillands förstlingsverk
för Konsthantverk,
.
Eld.

sedan tidigare etablerad formgivare hos bl.
a. tyringeföretaget.
Åsynen av ”en hög mässingrör” och hur
man formade sådana för hand ledde så småningom tanken till förstlingsverket Eld,
som verkligen väckte uppseende på mässan.
För de flesta tack vare de sköna och enkla
formerna. De mera produktionsinitierade
såg dock i enkelheten betydande svårigheter
– att bocka rör på det här sättet.
För Lisa Hilland var det första produkten
på belysningsområdet, men hon lovar att
det kommer fler. Parallellt har hon knutit
avtal med Pholc.
För att få möjlighet att också stå bakom
massproducerade produkter samarbetar
hon med IKEA.

för karies dras till Globens monter. I snart
50 år har Anders Hall och hans kollegor
haft den uppskattade stången från Gränna
som ett ess i rockärmen.
Det började med blå-gula varianter när
Anders tillsammans med Christer Johansson, numera Star Trading, startade och
drev Svensk Belysning. Introduktionen av
en onyttighet i svenska färger som denna
visade sig vara ett genidrag.
Men, här har man inte kommit undan
förnyelse. När en ny generation Hall kom
att styra och ställa i bolaget lanserades nya
varianter av ”grisen”. Nu gäller Årets färg
och Årets smak – denna gång en kombination av cocos, ananas och havssalt. Minst
lika populär som fjolårets blandning av tequila och lime.
Mellan 50 000 och 100 000 polkagrisar
har man på Globen langat ut under snart ett
halvt sekel på olika mässor.

Massor av mässbesökare flockades kring Anetas
”korvkiosk…

… men Anders Hall
från Globen Lighting
föredrog de egna
polkagrisarna.

EXPERIMENTLUSTA HOS UNGA FORMGIVARE
Foto: Agneta Tjäder

DET KÄNNS SOM DET i någon mening fanns ett
”äktenskapstycke” när prisade formgivaren
Lisa Hilland första gången mötte hantverkarna på Konsthantverk i Tyringe.
– Jag är väldigt intresserad av hantverk
och tycker om att utforska material.
Något som driver mig är frågan hur hantverk kan tillämpas i en samtida produktion.
Min önskan är att föra in den mänskliga
handen i det massproducerade liksom att
maximera användningen av olika material,
hade Lisa uttalat långt tidigare.
Ett partnerskap med en av landets få
kvarvarande tillverkare med hantverket i
centrum borde passa som hand i handske.
Kontakten med Konsthantverk knöts
genom designkollegan Sabina Grubbesson,

KRAVEN PÅ FÖRNYELSE och nyheter kommer
ingen mässutställare undan. Det finns dock
områden där ingen frågar efter detta. På
Aneta vet man att kokt varmkorv är ett lika
säkert dragplåster som spännande nyheter.
Idag är knappast någon av besökarna bland
lampköparna omedveten om att från tidig
förmiddag till mässan stänger för dagen är
korvgrytan kokande hos smålandsföretaget. Kring lunchtid ringlar kön framför disken där oftast Pernilla Ladley och Christina
Hellerstedt langar korv med senap som om
de aldrig gjort annat.
Visst – råvaran är viktig, men lika noga är
receptet på hur man kokar den. Lök, kryddpeppar, buljong och lagom med salt påstås
vara hemligheten bakom den goda smaken
på de cirka 1 500 korvarna som går åt varje
år.
Den som inte förskräckts om alla varningar för ”det giftiga” sockret och risken

Det är inom möbelsidan som Lisa Hilland gjort sig ett namn, som lett till flera
uppmärksammade utmärkelser. 2013 tilldelades hon Plaza Magazines Awards som
Årets designer.
I fjol fick hon motta Årets Lauritz Icon
Award, som syftar till att premiera långsiktig formgivning. Detta för möbelserien
Bow som produceras av anrika Gemla Fabriker.
Ett erkännande så gott som något var
uppdraget att för årets mässa formge en
statyett som tilldelades vinnarna i Editors´
Choices tre klasser, Bästa produkt, Bästa
monter och ”Rising Star”.

DET VAR HÄR DE fanns, de formgivare som
skall skapa morgondagens inredningsartiklar, inte minst lampor och möbler. Mässan
valde i år att flytta Greenhouse, ofta kallad
plantskolan för framtidens designers, från
”egen” salong, Victoriahallen, till att bli en
del i hall C. Utfallet blev vad mässledningen
hoppats på – betydligt ökat besöksantal i
denna avdelning.
Därmed finns anledning tro att Greenhouse i ökad omfattning kan bli den språngbräda som inneburit att unga formgivarlöften etablerat sig inom olika områden.
Bland utställarna fanns ett drygt 60-tal
aktörer, fördelade på skolor, fristående designer och designstudios.
I likhet med tidigare år fanns ett påfallande stort inslag av belysningsidéer. En del
riktigt experimentella, andra mer eller mindre klara för introduktion på marknaden.
HEMLJUS lade speciellt märke till kor-

eanska Hayoung Kims vägglampa O I som
direkt förde våra tankar till hennes asiatiska
ursprung – en veckad solfjäder i materialkombinationen papper och aluminium.
Hon har här utnyttjat det speciella papp-

rets egenskap att på ett bestående sätt kunna formas. Med fjäderns ”handtag” kan den
inbyggda LED-ljuskällan ges större eller
mindre spelrum.

Foto: Agneta Tjäder
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PHILIPS STÖRST PÅ EXCEPTIONELLT VÄXANDE MARKNAD
FÖRST VAR DET KANSKE ”tekniknördarna” som
hakade på, men efterhand har alltfler upptäckt de möjligheter smart belysning ger.
Det handlar då inte bara om att skapa en
flexibel och komfortabel ljusmiljö. För
många har det främsta motivet varit att
skaffa styrmöjligheter med sikte på att inte
minst ”lura tjuven”. Med en enkel app styrs
hemmets belysning från när och fjärran.
Hand i hand växer marknaden och utbudet av produkter inom denna sektor, som
självfallet inte enbart hamnar inom hemmets väggar och den omliggande trädgården. I stort varje gatlykta kan idag styras
med tekniken, som exempelvis också ser till
att belysningen på Friends Arena anpassas
efter pågående evenemang.
Vi möter Kenneth Grönholm - bilden marknadschef inom sektorn konsumentbelysning i Norden, under en av mässdagarna.
Företagets framträdande med väl tilltagna
monterytor stärker bilden av den största aktören inom belysningsområdet. Han är besjälad av att inte minst visa mässbesökarna
vad dagens teknik erbjuder och på sikt kan
komma att möjliggöra.

VD-tankar
som slagit rot
NÄR HEMLJUS I HÖSTAS intervjuade Markslöjds
vd, Peter Silvandersson, upprepade han,
nästan som ett mantra, ambitionen att erbjuda marknaden lampor adderade med
mervärden. Då fanns i sortimentet bl. a.
vägglampan som innehöll mobilladdare.
Att Peters röst inte klingat ohörd inom de
egna väggarna kunde vi konstatera på mäs�san. Bland Markslöjds nyheter fanns två
produkter som utan tvekan kan hänföras
till kategorin ”mer än bara en lampa”.
Det handlar inte minst om Joakim Thedins lampa/herrbetjänt med butlerklingande namnet Carson. En svartlackerad vägglampa med vitopal kupa med utstickande
klädgalge. Perfekt i den lilla hallen eller i
sovrummet för den som inte vill hänga in
sina plagg i garderoben. Utöver den funktionen finns USB-uttag. Ljuskällan, en G 9
på max. 18 watt, kan ersättas med motsvarande LED eller halogen.
Lite av samma andas barn, om än med
focus på dekoration, är Pablo, en likaledes
svartlackerad vägglampa i form av en ”tavelram” med undre kant i form av 15 cm
djup hylla. Som namnet antyder tänker man
sig att denna skall användas för vackra föremål. En glasvas med skira kvistar utgjorde
ett utmärkt exempel.
Pablo är bestyckad med fast LED, 7 W.

Det handlar om en snabbt växande marknad, i Norden värd 500 Mkr. Här finns ett

antal aktörer, men det är Philips som kapat
åt sig den allra största biten av kakan med
produkter under samlingsnamnet HUE.
Bakom framgången ligger inte minst det
faktum att Philips samarbetar och samspelar med tre stora plattformar, Apple, Google och Amazon.
Ett tecken på att detta är en het marknad
är att IKEA satsat på ett eget system. Med

detta man fått en marknadsandel i storleksordningen 10 % och blivit en aktör att
räkna med på området.
Lite märkligt kan tyckas att delar av den
traditionella belysningsfackhandeln på
många håll visat tämligen ljumt intresse
och därmed släppt iväg denna möjlighet till
merförsäljning till inte minst elektronikoch databutiker.
– Vi ser att de fackhandlare som förstått
och kan presentera HUE-systemet verkligen säljer bra. Inte minst beroende på att
konsumenterna vill ha hjälp med att välja
rätt utrustning, berättar Kenneth Grönholm.
Sannolikt har vi bara sett början på denna
relativt unga teknik som gör insteg på alltfler områden. Efter att ha primärt handlat
om rent praktiska funktioner utvecklas
snabbt program för nöjen i hemmet. Här
skapas lätt discokänsla när ljusvariationer
kopplas till musiksystemets basfunktion.
Upplevelsen av film på hemmabio kan förstärkas med förändringar av exempelvis
ljusflödet i rummet under dramatiska sekvenser.

En finsk gigant relanseras

Foto: Agneta Tjäder
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NÄR FINSKE FORMGIVARLEGENDAREN Tapio Wirkkala för Airam redan 1959 konstruerade
WIR-lampan innebar det något helt nytt
vad gäller formgivningen av belysningsarmaturer. Kombinationen bestående av ljuskällan, WIR-lampan, och olika varianter av
genomfärgade glaskupor, som framhäver
lampans form och behagliga ljus, väckte
snabbt uppseende. Inte minst versionen
K2-131 blev genast en internationell framgång, främst understruken av pris på Milanos XII Triennal.
Airam har nu valt att av de ursprungliga
K2-variaterna nyproducera tre armaturmodeller. Kuporna består av formgjutet
klarglas i tre olika färgalternativ. De säljs
tillsammans med en WIR-85 LED. Kompletterande takkopp, lamppropp och mon-

teringstillbehör är alla i matchande svart
färg. Ljuskällan är dimbar och säljs också
separat.
Tapio Wirkkala, som levde mellan 1915 och
1985, betraktades som ett designgeni som
inte minst med bruksglas för Iittala satt
djupa avtryck i den finska designhistorien.
Många av produkterna är fortfarande populära i handeln.
Från hans skissbord kom också, förutom
möbler, så skilda alster som skulpturer och
sedlar för finska riksbanken. Hans verk
ställdes ut över hela världen, men själv föredrog han att verka från sin stuga långt inne
i de djupa skogarna i norra Finland, där man
bara kunde nå honom med helikopter.
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Hemljusföretag breddar
mot offentliga sidan
TENDENSEN ÄR KLAR – allt fler företag som arbetat med tydlig inriktning på hemsidan
anstränger sig för att också attrahera den
offentliga sidan. Inte minst den glödheta
byggkonjunkturen ger extra motivation
även om vi sett denna glidning under en
längre period.
En inbrytning på den mångfacetterade
offentliga marknaden, med ett stort antal
målgrupper, kräver mestadels tydliga förändringar i företagens sortiment. Här är
man lite olika långt framme i detta arbete.
Många aktörer insåg tidigt att det finns ett
gränsland mellan hem och publik miljö och
har under flera år arbetat utifrån denna insikt.
Självklart får denna strukturella förändring också genomslag på företagens ageran-

de och platsval på en mässa som Stockholm
Furniture & Light Fair. Mest anmärkningsvärt i det avseendet var utan tvekan Belids
val att, tillsammans med sin danska partner
Herstal, uppträda endast i A-hallen. Varbergsföretaget har tidigare figurerat parallellt i den traditionella hembelysningshallen, C, och A-hallen, som tveklöst samlar
flest av de som arbetar inom offentlig miljö.
Konsthantverk, som till för några år sedan, var starkt inriktat på hemsidan markerar allt tydligare sin inriktning mot offsidan och var nu för tredje gången på plats
enbart i hall A.
Pholc, hade valt att utifrån definierade
målgrupper strukturera sitt sortiment och
samla en del produkter under varumärket
c/o Bankeryd i C-hallen och presentera det

tidigare etablerade märket i hall A.
Samma fördelning gjorde, men under
oförändrat varumärke, By Rydéns.
De belysningsföretag som figurerade i
A-hallen fick där draghjälp av ett antal av
kända belysningsleverantörer från Sverige
och utlandet.
Uppdelningen mellan de båda hallarna
noteras av de flesta utställarna i C-hallen
som negativ eftersom man där gärna hade
sett en renodlas belysningsexpo inom mäs�sans väggar. Detta låter sig dock inte göras eftersom de ljusutställare som dras till
A-hallen ser denna som enda alternativet
samtidigt som mässledningen gör ett urval
bland de som uttrycker en önskan att framträda där.

VILL SLÅ MAKT OM EN UNIK MÄSSA
DET VAR UTAN tvekan så att Belid, slagskeppet
bland svenska hembelysningstillverkare,
blev något av en ”snackis” under mässdagarna. För första gången under belysningsmässans år i Stockholm saknades varbergsföretaget där de vi vant oss att möta det – i
fronten bland alla utställare på hembelysningssidan.
Fjolårets drygt 175 kvm i C-hallen kompletterade med 50 kvm i hall A hade nu
krympts till 55 i enbart A-hallen.
– Det känns som att framtiden finns där,
säger Belids ägare och vd, Martin Herstal
- bilden.
– Vi kände någon form av ”trötthet” i
C-hallen och hade inför mässan önskemål
om en betydligt större monter i A-hallen.
55 kvm är alldeles för lite för oss, inte minst
med tanke att en bit går åt för garderob och
förvaring.

– I A-hallen möter vi nya kundobjekt i
växande segment såsom designbutikerna.
Aktörer som i många fall hoppar över Challen.
Martin Herstal ser med oro på en utveckling där branschen ”slits isär” och belysningsdelen av mässan utarmas.
– Nu är det i lika hög grad upp till branschen att bidra till en kvalitetsmässig utveckling både vad gäller produktinnehåll
och monterutformning, menar han. Då
handlar det inte minst om att se till att Challen får en uppryckning.
– Mässan är i sig en unik samlingsplats
och var det i ännu högre grad då vi hade
en mässfest. På ingen annan mässa i Europa
har man lyckats åstadkomma en sådan samling över företagsgränser.
Martin Herstal upplever en utveckling
då det är svårare att locka nya intressanta
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kundobjekt till mässan samtidigt som det
ambitiöst uppbyggda showrummet i Varberg ökar i attraktionskraft.
Hos Belid är redan tankarna igång inför
2019 och man hoppas inte minst på en konstruktiv diskussion kring hur utbytet av de
intensiva mässdagarna skall kunna optimeras.

Ett företag - Två koncept - Två hallar
DET BLIR ALLT VANLIGARE att hembelysningsföretag kompletterar och strukturerar sina
sortiment med tydlig uppdelning av produkter för respektive hem- och offentlig
miljö.
Pholc i Bankeryd går en delvis annan väg
och sjösatte med kraft på mässan ett kompletterande varumärke, CO Bankeryd. Med
två ”brands” inriktar man sig på två skilda
väl definierade målgrupper där intensionerna formuleras redan i produktutvecklingsstadiet.
CO Bankeryd riktar sig mot en inredningsintresserad publik. Denna skall erbjudas ”klokt förenklad” och ”produktionsvänlig” formgivning. På så sätt vill man
skapa förutsättningar för produkter med
attraktivt pris, som därigenom kan nå en
bredare publik.
Kunden som i högre grad attraheras av
Pholc kännetecknas av ett vetgirigare designintresse, som ofta tar sig uttryck i kunskap
kring formgivarnamn. Här räknar man
med att konsumenter i den här gruppen
är beredd att betala lite mer för sin lampa.
Därmed ges designern större frihet.
Här har man tagit fram ledord med olika
värdegrunder. Det handlar om:
Stockholm – markerar ett svenskt varumärke, minimalism;

Sostifikerad – står för världsvan elegans
utan maskulin teknisk touche;
Uttrycksfull – lampan skall genom att utstråla karaktär kunna ta plats i hemmet och
Uppdaterad – design som tar ansats i
framtiden och inte blickar tillbaks.
– Man får dock inte förledas tro att designuppdraget för CO Bankeryd är så
mycket enklare än för Pholc, säger Maja
Norburg, produktansvarig för de båda linjerna.
Ett spännande nytt tillskott i Pholcsortimentet, som visades i A-hallen, är pelarformade taklampan Apollo i tre olika längder,
designad av duon Broberg & Ridderstråle.
Lika stor uppmärksamhet fick CO Bankeryds bordlampa Svejk, som trots sin relativt tajta form har en skärm som kan vridas
360 grader och också riktas i olika vinklar.
Namnet Svejk, Jaroslav Haseks berömda
romanfigur har med all sannolikt inspirerat
formgivarparet Barbro Berlin – Pia Amsell
till namnet eftersom hela skapelsen för tanken till en soldathjälm.
Pholc och CO Bankeryd vänder sig till såväl hem- som off-sidan. Den förstnämnda
bearbetas av Markus Wirdeman som längst
i norr får hjälp av Pelle Bylund. Mot den offentliga sidan arbetar Johanna Elmqvist.

Mats Broberg har tillsammans med kollegan Johan
Ridderstråle gjort Apollo får Pholc…

… som nu presenterar ett nytt koncept, CO Bankeryd.
Marcus Wirdeman ser fram emot att få jobba med dess
nya produkter.

GAMMAL LÄNGTAN TILL A-HALLEN
NÄR BY RYDÉNS för första gången i år fick möjlighet att uppträda i A-hallen gick en flera år
gammalt önskan i uppfyllelse.
– Vi är glada över att vi fick detta tillfälle
och konstaterar att vi gjort rätt bedömning,
konstaterar Anette Schill - bilden - marknadskordinator i företaget. Vi mötte ett
stort intresse och kom i kontakt med ett antal nya intressenter.
– Sedan tidigare är en del av vårt sortiment tydligt inriktat på offentlig miljö. Vi
har också lyckats placera produkter ur detta
i ett flertal projekt, inte minst lokala, bl. a.
vid renovering av Scandic i Värnamo.
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I Gnosjö hoppas man nu inför 2019 på en
större monter i A-hallen som ett led i jakten
på nya kundämnen.
Man fanns också i C-hallen, men där har
Annette en del önskemål om förändringar.
– Många kunder klagade på att det var rörigt och svårt att hitta i C-hallen.

Foto: Agneta Tjäder

– Jag erkänner att jag kikade en del på
framgångsrika kollegor, inte minst Lampan, berättar Jenny. Bland annat innebar
det att vi tog hjälp av samma webbkreatör
som det framgångsrika uddevallaföretaget.
Detta har resulterat i en synnerligen innehållsrik och funktionell hemsida. Utmärkelsen Årets Ljusa Butik ges på denna ordentlig uppmärksamhet. Första helgen i mars
kulminerade firandet. Ett inslag i detta var
ett tidigare trumfkort, som vi uppmärksammade vid vårt besök i Örnsköldsvik –
mamma Gretas nybakade bullar.
Ett f.ö. återkommande inslag, ofta på lördagar, som drar ordentligt med köplystna.
Vad vi då också noterade var Jennys tydliga affärsidé. Örnsköldsvik, med nästan
60 000 innevånare, är en utpräglad industristad. Det innebär bl.a. att gruppen akademiker med ofta extra intresse för designorienterad belysning är liten.

Den redan då etablerade målsättningen
”att sälja vanliga lampor till vanliga människor” gäller också idag.
– Jag har en stark tro på funktion och ser
den överordnad designen, menar Jenny.
Men, vi stärker efterhand vårt utbud av
produkter inom premiumsegmentet.

JURYNS MOTIVERING:
Med tydligt fokus på förutsättningarna på den lokala marknaden har företaget skapat en butik som i
alla delar, inte minst vad avser sortiment, tar hänsyn till dessa. Tyngdpunkten har lagts på att erbjuda
ett produkturval som attraherar en bred konsumentgrupp. Det innebär dock inte att man inte kan
tillgodose kunder med speciellt intresse för klassisk design i premiumsegmentet.
Tidigt insåg man möjligheten att genom ljuskonsultation, bl.a. genom hembesök hos kunden, öka
omsättningen men även försäkra sig om en nöjd kund. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas
med detta är gedigen kunskap, varför personalutbildning varit en ledstjärna.
En professionell hemsida och webb-handel har lagt grunden för att möta en framtid i stark förändring.

Stolt vinnare av Årets Ljusa Butik, Jenny Sjödin från a-ljus i Örnsköldsvik uppvaktades av bl. a. Johan Pehrson och Mikael Castanius, ordförande respektive
VD i Föreningen Hemljus.

Arac blev a-ljus och blev

Skapa djup med
belysningspollare.

ÅRETS LJUSA BUTIK
– ÄNTLIGEN!
Hade TV-profilen Gert Fylking funnits med när
vinnaren av Årets Ljusa Butik 2017 i samband med
mässan avslöjades hade han säkerligen använt sitt
klassiska utrop.
Vid ett flertal tillfällen när juryn som utser Årets
Ljusa Butik samlats har Arac Elektriska i Örnsköldsvik funnits med bland kandidaterna.
HEMLJUS besökte företaget 2015 och kunde redan då konstatera att det fanns fog för alla nomineringarna. En välstrukturerad butik där vi bl.a. lade
märke till att varje avdelning hade sig egen säljdisk.
Då ingick man i Elkedjan
Sedan dess har åtskilligt hänt. Vid sammanslagningen av Elkedjan och Elon insåg ägarfamiljen
Sjödin i Ö-vik att denna innebar ett steg som gick i
motsatt riktning sett till de egna intensionerna.

Marianne Johansson har fått koncentrera sig på lampor.
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– Vi ville allt starkare inrikta oss på belysning och
kände inte alls för att bli en fullsorterad vitvarubutik, menar Jenny Sjödin som idag är ägare. Dessutom skulle vi bli tredje Elon-butiken i staden.
Till planerna då hörde att etablera webbhandel
och då insåg man att Arac Elektriska, ett starkt varumärke lokalt, knappast passade in i ett koncept som
siktade mot en geografiskt mera utbredd kundkrets.
Arac blev a-ljus och på de 720 kvadratmetrarna
butiken omfattar finns i dag bara lampor, ljuskällor
och elmateriel. E-handeln är i sin linda och utgör
idag cirka 10 % av omsättningen på närmare 14 Mkr.
Bärande i en framgångsrik e-handel är, som alla
vet, en professionell hemsida.

Med rätt belysning får du trygga
och vackra miljöer. Vi hjälper till
att hitta rätt belysning på rätt plats.

tradition möter framtid
Ifö LED. Klassiska armaturer i porslin och
glas, nu med inbyggd ledmodul.
6W • 600lm • 2700/3000K • Energiklass: A+

www.ifoelectric.com / Tel 0456 - 265 00
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Måste historien
skrivas om?

AMERIKANARNA FÖRST MED ELLJUSSTAKE

började spridas ut över Europa. Resten av
historien kan de flesta.
HEMLJUS borde vara förlåtet då välkända journalisten och författaren Sigrid Eklund Nyström i en publikation från Nordiska Museet redan på 90-talet skildrade
historien på samma sätt som vi.
Det kom dock att dröja fram till en nyss
avslutade rättegången kring huruvida Star
Trading gjort upphovsintrång visavi Elflugan innan vi fick anledning att fundera på
vårt tvärsäkra påstående från 2002.
I rätten visade då svarandesidan upp
skisser och bilder av produkter från amerikanska företaget NOMA, som redan i november 1928 lämnade in en patentansökan
på en elljusstake byggd på smala rör i olika
höjder förankrade i en rektangulär platta.

Patentet kungjordes två år senare och
utifrån detta producerade NOMAS en hel
rad olika varianter på temat. Många av dem
är mycket eftertraktade på ”vintage-marknaden” och vi har sett exempel på 7-lågig
stake med rör i olika höjder nyligen sålts för
närmare 2 000 kronor.
Kanske naggar historien den blå-gula
stoltheten i kanten. Å andra sidan kan ingen ta ifrån oss upphovsrätten till kullagret,
skiftnyckeln, blixtlåset, dynamiten och pacemakern, som räcker långt för att hävda
vår innovationsförmåga.

Ur Nomas tidiga produktion

EN LÖGN BLIR INTE SANNING bara för att den
upprepas …
Tesen har använts åtskilliga gånger och i
olika sammanhang.
Redaktören bakom denna tidning står
med skammens rodnad på kinderna och erkänner att hans kategoriska påstående om
att den elektriska elljusstaken är en svensk
uppfinning är en bit från sanningen.
I nr 1 av HEMLJUS 2002 berättade vi
historien om hur Oscar Andersson, medarbetare på Philips göteborgsfilial, 1934
knäckte idén med just en sådan produkt.
Bakgrunden var den att Oscar funderade
kring vad man kunde göra med det växande berget av reklamerade elektriska julgransbelysningar. På grund av att denna nymodighet inte samspelade med den tidens
nätspänning gick glödlamporna en efter en
sönder. Själva ljushållarna var dock intakta.
Oscar Andersson köpte för ett par kronor
en traditionell sju-armad ljusstake av trä
och elektrifierade denna.
Det tog tid att få omgivningen att tända
på idén. Produkten introducerades i Philips katalog 1939, men kriget gjorde att tillgången på rätt ljuskälla var obefintlig. När
freden kom kunde dock inget hindra att
elljusstaken blev en succé, som på 70-talet

ELFLUGAN VANN I FÖRSTA INSTANS
ALLDELES FÖRE PÅSKHELGEN avkunnade Patentoch Marknadsdomstolen sin dom i det uppmärksammade målet mellan SMAK Design
AB, som innehar rätten till Elflugan, och
Star Trading.
Denna innebar att svenljungaföretaget
anses ha gjort sig skyldigt till upprättsintrång i Elflugans skyddsomfång.
Under tre dagar i februari hölls huvudförhandling i målet där domstolen bestod
av tre jurister.
I domskälen pekar dessa på att ”Elflu-
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gan uppvisar sådan grad av originalitet att
dess skyddsomfång är relativt omfattande
och sträcker sig klart utanför området för
direkta kopior”.
Detta innebär att domstolen delade Smak
Designs uppfattning att fyra specificerade
produkter från Star Trading kränkte dess
upphovsrättsliga skydd.
Star Trading har tre veckor från 29 mars
på sig att lämna in eventuell överklagan.
Ärendet kommer i så fall att behandlas av
Patent- och Marknadsöverdomstolen.
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Längre straff men
lägre skadestånd
HEMLJUS HAR TIDIGARE uppmärksammat rättsärendet mellan företaget Designers revolt
och en rad upphovsrättsägare till främst
danska, men även svenska, möbel- och
lampklassiker.
Företagets grundare, Lennart Nyberg,
ansåg sig ha rätt att erbjuda de aktuella
produkterna genom att han verkade i Storbritannien, där andra upphovsrättsregler
gäller, framför allt vad avser skyddstidens
längd.
I första instans, Patent- och marknadsdomstolen, dömdes Nyberg till 1,5 års
fängelse och ett skadestånd på 27 miljoner
kronor för brott mot upphovsrättslagen och
varumärkeslagen. Två av hans medarbetare
dömdes också.
Sedan ärendet överklagats behandlades
det i början av året i Patent- och marknadsöverdomstolen. Denna såg annorlunda på
frågan och skärpte fängelsestraffet till 2 år
medan skadeståndet sänktes avsevärt och
hamnade på sammanlagt cirka 1,5 miljoner
kronor. De två medarbetarna fick vardera
ett och ett halvt års fängelse.

KRAV PÅ ÖPPETTIDER OCH CHOCKHÖJD
HYRA FICK LJUSEXPERTEN ATT FLYTTA

Designpris och nya kontakter
med hem från light+building
220 000 BESÖKARE från 177 länder och 2 714
utställare från 55 nationer innebar rekordsiffror när jättemässan light+building nyss
avslutades i Frankfurt. Ett evenemang nästan svårt att greppa även för den som använder alla de sex dagar det löper.

Allt nytt hos LjusExperten på Söder i Stockholm, ny adress och nya medarbetare, Josefin och Johanna Wase.

en. Det handlar inte minst om att tillsammans med kunder diskutera handelsteknik,
där inte minst distributionsfrågan är central
och en viktig konkurrensfaktor.
För Frinab är light+building en viktig
mässa. Eftersom man i stor utsträckning ar-

Foto: Agneta Tjäder

Josefin Swensson och Ulrika Nyberg från Frinab är nöjda med affärerna i Frankfurt.
VI HAR UPPMÄRKSAMMAT det tidigare – belysningsfackhandeln kan bara i undantagsfall överleva i dyra centrum- och köpcenterlägen. Ytterligare ett bevis för detta är
det faktum att LjusExperten i köpcentrat
Ringen på söder i Stockholm för en tid
sedan rev sina bopålar och flyttade till ett
nytt läge. Fortfarande finns man på söder,
men på Horngatan, bara ett stenkast från
Hornstull.
När LjusExperten för drygt tre år sedan
skrev kontrakt med Ringens ägare, AMF,
fick man löfte om att inte behöva följa centrats öppettider. Detta eftersom man hade
”egen” ingång direkt från gatan.
När kontraktet skulle skrivas om kom
dråpslaget som fick Peter Axi och hans
kompanjoner att besluta om flytt.
Nu ställdes man inför kravet att slaviskt

följa hela köpcentrats öppethållande, d v s
vardagar 10 – 20, lör- och söndagar 10 – 18.
Det slår hårt inte minst under det ljusa halvåret då omsättningen i belysningshandeln
sjunker dramatiskt.
Därtill skulle hyran stiga med cirka
1 000 000 kronor.
– Med normal omsättning kan man klara
detta med extrapersonal, men den möjligheten har inte vi, menar Peter.
– Det krävs ordentlig ”trafik” i en butik i
hyrestungt centrumläge för att det hela skall
gå runt. Även om grundhyran är acceptabel kommer hela tiden till extra kostnader.
Det handlar om soptömning, väktarlöner,
gemensam annonsering, konsultinsatser
av skilda slag och brandinspektion för att
nämna några. Alla dessa kostnader vältras
över på hyresgästen.
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Nu är ägarna bakom LjusExperten inte
alltför missnöjda med situationen som uppstod. På Horngatan är skaran passerande
fotgängare betydligt mindre än på Götgatan, men å andra sidan är bil- och busstrafiken avsevärt frekventare. Samtidigt finns i
området mycket boende.
På Hornsgatan har butiken totalt 300
kvm mot 525 på Götgatan.
LjusExperten i Stockholm finns idag på,
utöver Hornsgatan, Fridhemsplan, Mäster
Samuelsgatan och i Täby centrum.

Globen Lighting var med för första
gången och dess vd, Alexander Meyenberg
Hall, var redan innan inställd på att deltagande var starten på ett långsiktigt arbete.
– Kanske man inte helt insett hur bred
besöksgruppen är sett till antalet nationaliteter. Vi hade kanske räknat med att, förutom tyskar, se en större andel från exempelvis Frankrike.
Alexander och hans kollegor kunde
glädja sig åt att flera av företagets produkter fanns representerade i den traditionella
trendutställningen, bl. a. då lamporna Astoria och Luna.
– Det här är en tung mässa med delvis andra förtecken än de förväntade och traditionella, menar Magnus Wik, affärsutvecklare
i By Rydéns, som var med för tredje gång-

betar med B2B är detta ett forum där man
kan möta ett stort antal tillverkare från hela
världen.
– För oss är mötet öga mot öga med inte
minst nya kundobjekt bästa sättet att förklara vilken service vi kan erbjuda, säger
Ulrika Friberg, försäljningschef i Frinab.
För övrigt finns ju många av våra
tillverkande kunder som utställare på
light+building.
– I år kunde vi presentera en textilkabel
med UL-godkännande. Den öppnar för nya
affärsmöjligheter i USA och blev en stor
succé.

Måns Kiaer och Anders Öringe –
glada över designpris.
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Det var en nöjd stab från Ifö Electric
som återvände från sitt tredje framträdande
på light+building. Med i bagaget, utöver
nya och upprepade kundmöten, fanns en
prestigefylld utmärkelse från mässans designtävling, Design Plus. I konkurrens med
222 andra produkter från 26 länder var
bromöllaföretaget ett av 39 som tilldelades
Design Award Plus. Detta för sin välkända
storsäljare Opus, som nyligen presenterats i
större storlek, diam. 140 och höjd 100 mm,
Opus 140 LED.
Tävlingsjuryn ansåg att denna mer än
väl levde upp till tävlingskriterierna. Dessa
omfattade begrepp som design, materialval,

användbarhet, energieffektivitet och hållbarhet för att nämna några.
Ifö Electrics framträdande inramades
denna gång av en alldeles ny monterlösning, som blev mycket uppmärksammad.
Konceptet, utarbetat av designföretaget
Kauppi & Kauppi, kommer besökare också
på kommande mässor få uppleva.
På mässan deltog också bland kända företag i hembelysningssektorn Markslöjd,
Konstsmide och Star Trading.

NU RIKTAR SABINA GRUBBESON

LJUSET PÅ EUROPAS ALLRA MEST UTSATTA

I EN UTVECKLING DÄR allt fler belysningsföretag
med inriktning på hembelysning tog professionella formgivare till hjälp framstod tidigt Sabina Grubbeson som en av dem som
skulle sätta avtryck.
När HEMLJUS för drygt fyra år sedan
mötte Sabina i hennes ateljé i Varberg hade
hon redan satt sitt signum på ett flertal uppmärksammade produkter. Och ännu fler
”anonyma” skapades under hennes arbete i
formgivarteamet hos Belid, där hon sedermera blev designchef.
Sabina Grubbeson kom också att framstå

som något av en nyckelperson när Konsthantverk bytte inriktning både vad gäller
sortiment och kundfokus. Hennes produkter såsom December, Knekt och inte minst
Rosdala har bidraget till att alltfler blickar
riktades mot skåneföretaget.
Pholc i Bankeryd är ett annat företag
som i sin omprofilering – bland annat med
namnbytet från Lyktan Bankeryd – drog
nytta av Sabinas kreativitet. I dess kollektion finns bl.a. Spinn och Bellman signerade Sabina.
En ytterligare uppdragsgivare är Mark2 6 •HE M LJ U S

slöjd där Arkitekt är en frukt av samarbetet.
De här insatserna har gjort att förväntningarna på Sabina stegrats. Vi var och är
många som med spänning väntar på vad
som skall komma från ritbordet i Varberg.
Nu tycks dock flödet ”avstannat” och vi
börjar leta orsaken – som vi snabbt hittar.
De senaste åren har det mesta av Sabinas
tid gått åt för att grunda och bygga upp Insamlingsstiftelsen Loza Foundation.
”Många människor i Europa lever i utsatthet och känner inte till sina mänskliga
rättigheter. Då är det vårt ansvar, som har

kunskap och möjlighet att vara deras röst
för att motverka mänskligt lidande.”
Så har Sabina och hennes medarbetare
formulerat tankarna bakom organisationen.
I hennes fall handlar det om högst påtagliga
personliga intryck från Makedonien där
hon har rötter längre tillbaka. Loza, som
var namnet på Sabinas farmor, och genom
namnets betydelse, ”familjeträd”, framstår
symboliken som ännu starkare. Loza Foundation vill vara en familj för dem som inte
har någon – för deras rätt till ett värdigt liv.
Organisationen tar nu mark inte bara i

Makedonien utan även i Bosnien, Kosovo
och Moldavien, vilka räknas till Europas
fattigaste länder, med fokus på de människor som är särskilt utsatta. Det handlar då
inte minst om funktionshindrade, som med
ofta små insatser, kan hjälpas till en drägligare vardag. Men också kvinnor och barn,
som är särskilt utsatta i länder där man saknar ett socialt trygghetssystem.
Det vi kanske inte känner till om Sabina
är att hon i grunden har en utbildning inom
sjukvård och att hon tidigare arbetar med
sjuka och funktionshindrade. Vilket hon
idag i det rent praktiska arbetet på fältet har
god nytta av.
Loza Foundation tar hjälp av både privatpersoner och företag för att bistå utsatta.
Ett mycket tydligt exempel är varbergsbaserade skoföretaget Vagabond som fick förfrågan om att skänka skor till Lozas projekt. Det resulterade i att 400 par gick till
en institution för funktionshindrade strax
före jul. Som komplement köpte Loza 500
par strumpor från en lokal producent i Makedonien.
– Men det här är kortsiktiga lösningar på
akuta behov. Långsiktigt arbetar organisationen med att skapa förutsättningar för att
utsatta skall inkluderas i samhället. För att
lyckas med det behövs en stark organisation och bra samarbeten som kan medverka
till en positiv utveckling. Där är vi på god
väg och bara efter sex månader har vi fått
fantastiska medaktörer och utvecklingen
känns mycket lovande, säger Sabina Grubbeson.
Som insamlingsstiftelse är organisationen helt beroende av stöd från företag och
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privatpersoner, som vill medverka. Sabina
förklarar att de behöver cirka 40 företag
som vill ansluta sig som företagsvänner under 2018 och med det vill synas i de sammanhang där organisationen föreläser om
mänskliga rättigheter och situationen som
pågår för tusentals människor i Europa
idag.
Vi kommer säkerligen att också fortsättningsvis få se nya och spännande produkter
signerade Sabina Grubbeson, men just nu
finns hennes fokus på annat håll.
– Jag hoppas att belysningsbranschen vill
medverka till en ljusare framtid här i Europa och genom Loza Foundation hjälpa
svårt utsatta människor inte långt härifrån,
avslutar Sabina Grubbeson.

Fakta:
Hemsida
Konttakttelefon

www.lozafoundation.org
0733 213 823

Swish		

900 62 48

Bankgiro

900 62 48

PÅ NYA JOBB

Äntligen – Strindberg
har fått en sänglampa

ATT AUGUST STRINDBERG skulle avsätta det kanske kraftigaste avtrycket i den svenska litteraturhistorien stod tidigt klart för även
ljumt litteraturintresserade liksom för honom själv.
Vad man vid hans bortgång, 1912, inte
anade var att hans namn ofta också skulle
förekomma som ett begrepp i landets belysningshistoria. Detta genom den s.k. Strindbergslampan som i lite skiftande skepnader
genom åren tagit större eller mindre plats
i belysningshandeln. Utan att någon gång
helt försvinna.
Låt vara att man tvingas till en tämligen
vid tolkning för att i denna lampa se upphovet till senare tiders Strindbergslampor.

Under alla omständigheter var den något av
en favorit hos August Strindberg.
Den berömde författaren flyttade 1908 in
i en 3-rummare på fjärde vången på adressen Drottninggatan 85 i Stockholm. Huset
stod klart bara ett år innan och var för sin
tid mycket modernt med centralvärme, el,
telefonledningar, hiss och vattentoaletter.
Detta blev också Strindbergs sista bostad. När han avled i maj 1912 hade han under flera år plågats av magcancer. Hemmet
dokumenterades efter hans bortgång mycket noggrant, vilket möjliggjorde en rekonstruktion med originalmöbler och andra föremål och öppnades som museum 1973. Till
detta hör också hans efterlämnade bibliotek
med 3 000 volymer. I angränsande lokaler
finns en bl. a. en basutställning.
Bostaden bestod av tre rum, matsal, arbetsrum och sovrum. Avsaknaden av kök
löste August Strindberg genom ett avtal
med pensionat Falkner, en trappa upp.
Under fjolåret stängdes museet under ett
halvår för en genomgripande renovering.
När det återöppnades på nyåret kunde besökarna se ett nytillskott i form av en sänglampa vid författarens bädd. Välkommet
eftersom August Strindberg enligt t.f. museichefen, Erik Höök, ”läste kopiöst”. Det
handlar inte om något original men ligger
utseendemässigt sannolikt nära detta.
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Över huvud taget vid anskaffning av föremål för bostaden har man haft god nytta
av kvitton på Strindbergs inköp. Här förekommer bl. a. sådana från välkända Böhlmarks.
Även om vägglampan säkerligen skapar
uppmärksamhet hos dagens besökande är
det dock lampan August Strindberg själv
beskrivit som ”sin vackraste elektriska
lampa med det röda ögat” som fångar störst
intresse.
Formuleringen ovan använde han när
han inför sin 63-årsdag i januari 1912 aviserades om att den framväxande arbetarrörelsen ville hylla honom med ett fackeltåg.
För att detta skulle finna rätt läge för hans
bostad ställde han ut lampan på balkongen
mot Tegnérlunden.
Erik Höök menar att just det röda inslaget i lampan kan ses som en sympatiyttring gentemot arbetarrörelsen från August
Strindberg.
Strindbergsmuseet är öppet för allmänheten för enskild rundvandring eller vid
vissa tillfällen guidad visning. Årligen kommer cirka 15 000 besökare till museet. Jubileumsåret 2012 kulminerade besöksantalet
och nådde 27 000 personer.
www.strindbergsmuseet.se

DUBBELKOMMANDO HOS WATT & VEKE
Erika Cederberg, försäljningschef, och Anna Pehrson, inköpschef, finns båda idag i nyckelroller hos Watt & Veke.
Från 1 april byter de dock visitkort genom att gemensamt
överta VD-stolen efter Johan
Pehrson.
Därmed förenas
de två viktigaste
funktionerna i
bolaget.
Från
ledningens sida
har man konstaterat att den nya
vd-duon fungerar bra tillsammans.
Förä nd r i ngen
sker i nära anslutning till att Watt & Veke för att stärka varumärket tagit ett viktigt kliv med lansering av en egen webbbutik.
– Vi ser verkligen fram emot att ta över som vd:ar tillsammans i ett läge när det händer mycket inom företaget liksom
i hela detaljhandeln, säger Erika Cederberg.
– Vi fortsätter att ta huvudansvar för våra respektive roller
samtidigt som vi tillsammans leder hela företagets utveckling
och rapporterar till styrelseordföranden och ägaren, menar
Anna Pehrson.
Huvudägaren, KB18 Företagsförädling, förändrar samtidigt
sin styrmodell, vilket innebär en arbetande styrelseordföranden och färre formella styrelsemöten. I samband med detta
skifte övergår styrelseordföranden, Salomon Bekele, under
våren till rollen som arbetande styrelseordförande.

GABRIELA BLÜMEL
KEY ACCOUNT MANAGER
Ledvance, ett bolag som är en
avknoppning från Osram, har
anställt Gabriela Blümel som
Key Account Manager. Hon
har en lång erfarenhet av försäljning, senast hos färgföretaget Alfort och Cronholm. Sin
fritid ägnar hon gärna träning
och resor.

SÖKER

MARKNADSANSVARIG
Unison har varit etablerat i ett 40-tal år inom
ljuskällebranschen och är bland de ledande inom
detta område i Sverige.
Vi söker nu en person som ska ansvara för vår
marknadsföring. Det är meriterande om du har
tidigare erfarenhet inom liknande tjänst
alternativt har annan erfarenhet inom
säljområdet.
Tjänsten ska tillsättas snarast.
För mer information om tjänsten:
Ring Clive eller Anders 0476-601 80
Maila clive@unison.se eller anders@unison.se
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TILL SIST

Jag skall inte påstå att jag är skrämd av de senaste veckornas uppmärksamhet kring Facebook och i vilken grad detta företag griper in i
samhällsutvecklingen. Och i mitt eget liv. Däremot att jag varit och är – och då i gott sällskap – tämligen naiv. Jag tror inte att jag med mina
inlägg lämnat spår som nu eller senare kan skada mig – eller någon annan.
Mediauppmärksamheten får mig dock att reflektera kring mina frekventa besök på nätet, i första hand då på Facebook. Erkänner att FB
är en veritabel tidstjuv som sannolikt hindrar mig från vettigare och nyttigare sysslor. Med åren har man genom ett enkelt klick vidgat

LOGI

VÄGGLAMPA
USB & DIMMER

www.markslojd.com

vänkretsen och i detta inlemmat personer jag inte ens känner igen vid ett möte öga mot öga. Om som jag sen bör gratulera vid högtidsdagar
och vars inlägg jag, också för artighetens skull, måste ”gilla” även om detta handlar om de mest triviala händelser, inte sällan med barn
eller barnbarn i huvudrollen.
Nu är det som det är – att ”skippa” en vän på Facebook är, vad jag förstått, synnerligen känsligt.
Är också en frekvent besökare är jag på Google – en välsignad källa att ösa ut, inte minst för de, som liksom jag, återkommande skriver i
ämnen där de egna kunskaperna är rätt grunda.
Jag inser ödmjukt hur mycket tid jag i redaktörsrollen för HEMLJUS sparar tack vare källor på nätet. Utan dessa hade jag troligen varit den
mest frekventa besökaren på stans bibliotek och dessutom tvingats till otaliga telefonsamtal.
Alla medaljer har en baksida. De öppna skotten mellan olika nätkällor gör att jag dagligen blir överöst med erbjudanden på varor jag
”googlat” på. Under arbetet med just det här numret har jag besökt många lampleverantörers hemsidor för faktauppgifter.
Och som ett brev på posten – liknelse som känns antik – fylls min dator med erbjudanden på de produkter jag velat veta mer om.
Just nu ramlade in erbjudande på en av By Rydéns nya skapelser. För sjätte eller sjunde gången. I mina ögon känns därför numera produktnamnet i fråga, Supreme, långt ifrån genialt.
Men, givetvis, inser jag att man får ta det onda med det goda. Det är omöjligt att tacka nej till reklamen. Som många gör med den tryckta
och hemburna varianten.
En lapp på brevlådan – Reklam, nej tack – befriar ju dem som av olika skäl, inte minst miljömässiga, vill avstå denna.
Själv hör jag inte till den kategorin eftersom jag är sjukligt intresserad av vad ICA eller Lidl tar för oxfärsen i veckan eller vad som hänt på
elcykelfronten. Det erkänner jag gärna samtidigt som jag bedyrar att returspappershögarna denna svaghet ger
upphov till alltid hamnar där de ska.

REDAKTÖR´N
gorantjader@telia.com

PÅ GÅNG

Föreningen Hemljus årsmöte i Stockholm			
Ljusdagen Stockholm 			

22-23.5

Markslöjd

@markslojd
#markslojd

Markslöjd

5.9
För återförsäljare se butiker på www.markslojd.com
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NU ÄR VÅREN HÄR!

Se alla inspirerande produkter på startrading.se
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Lights Up

SWEDEN Star Trading AB www.startrading.se
NORWAY MS Belysning AS www.ms-belysning.no
ICELAND PFAFF pfaff@pfaff.is www.pfaff.is

FINLAND OY Noortrade AB www.noortrade.fi
DENMARK EL-Design ApS www.eldesign.info

