Spottarna Mini scoop i vardagsrummet kommer från Tal. Taklampan
Parentesi kommer från Flos. Den
har följt med Emelie i två olika hem.

All-is-we lllampan tänds för
att tala om att
allt är bra när den
andra person en är
bor ta.

här bor
Emelie Benson, 44, och Patrik
Eljarp, 46 år. Emelie arbetar som
ljusdesigner och säljare på Stockholm lighting och Patrik arbetar i
restaurangbranschen.
om huset
Lägenhet på Östermalm
i Stockholm.
Byggår: 1973.
Boyta: 85 kvm, 3 rum och kök.
Inflyttning: I september 2011.
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Sidenkudden kommer från
Oscar & Clothilde och lampan
från Kartell. Den turkosa
vasen har Emelie fått av en
vän och filten har Emelie
köpt på en marknad i Nice.

”vi har turkost
från golv till tak”
Ett tydligt färgtema blev kompromissen när ljusdesignern Emelie Benson
och sambon Patrik skulle inreda sin lägenhet. Här samsas antika möbler
med lekfulla prydnadsfigurer – och förstås en och annan lampa.
styling Myrica Bergqvist text Emelie Åberg foto Patric Johansson
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T

▲

RE VECKOR. Så länge hade Emelie Benson och Patrik Eljarp
varit tillsammans när de slog till på lägenheten på
Östermalm i Stockholm. Emelie bodde sedan tidigare i
en lägenhet tvärs över gården, och hade fått nys om att
föreningen sålde lägenheten.
– Jag velade länge om jag skulle köpa den eftersom jag inte
hade någon fast anställning. Då föreslog Patrik att vi skulle köpa
den ihop. "Men vi har ju precis träffats", sa jag. "Men vad är det
värsta som kan hända, funkar det inte så får man väl bara sälja",
sa han. Och det var ju sant, säger Emelie.
Paret berättade inte för någon att de köpt lägenheten, eftersom det var så tidigt. När de flyttade in i slutet av september bjöd
Emelie in till fest i sin gamla lägenhet, men på dörren satt en lapp
som berättade att gästerna skulle gå tvärs över gården till den
nya lägenheten – där inflyttningsfesten väntade.
– Det blev en överraskning för alla att vi hade flyttat ihop.
Vissa av mina vänner hade inte ens träffat Patrik, säger Emelie.
Månaderna innan inflyttningen präglades av en totalrenovering, eftersom lägenheten var i väldigt dåligt skick när paret
köpte den.
– Lägenheten hade inte renoverats sedan den byggdes i början
på 1970-talet, så den var ganska risig. Vi var tvungna att göra en
totalsanering, säger Emelie.
Renoveringar är dock något som Emelie, minst sagt, har erfarenhet av.
– Det här är min sjunde eller åttonde lägenhet som jag renoverar, så jag har tränat flera gånger kan man säga. Och lärt mig
av mina misstag på vägen. Byggfirman vi använde oss av har jag
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Emelies bästa ljustips

■ Placera lamporna i olika höjder. Några i taket,
några i bordshöjd och några på golvet – det är bra
för att skapa olika stämningar.
■ Jobba med riktat och väl avskärmat ljus som inte
bländar. En naken glödlampa är snyggt, men det är
också svårt i ett hem. Låt i stället en lampa med
skärm hänga lägre och rikta ljuset på det som är
intressant.
■ Dimra alla lampor så att du kan skapa precis den
stämning du vill.
■ Ju fler lampor, desto bättre. Det finns ingen regel
för hur många ljuskällor man bör ha i ett rum.
■ Ha en bra lampbudget. Om du bygger nytt eller
renoverar ska du se till att ha en budget för kontakter och inbyggda takspottar. Fungerar det inte att
bygga in kan du också köpa en spotkrona. Finns
billiga på Ikea med cirka fem ljuspunkter, men sedan
kan man också beställa från Belid eller Örsjö, och då
få upp till tjugo ljuspunkter.

▲

Det var kaklet i köket som
bestämde kulören i resten
av hemmet. Led-lister under
skåpen ger effektfullt ljus
även dagtid.
FÖREGÅENDE SIDA,
HÖGST UPP TILL VÄNSTER:
Det antika matbordet och
stolarna i 1970-talsstil blev ett
av parets nyinköp till hemmet.
Lampan kommer från Innermost.
HÖGST UPP TILL HÖGER:
Vy från köket ut mot hallen.
Tavlan på väggen har Emelies
pappa målat.
LÄNGST NER TILL
VÄNSTER: På väggen utanför
gästtoaletten hänger en öppen
portfölj med bilder i, som Emelies pappa gjort.

led-lis ter ger
Snygg belysn ing
under skåpen.
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Livet hos Emelie och Patrik

Emelie, vilken är din favoritbutik när det gäller belysning?
– Generellt tycker jag att utbudet i butikerna är ganska
dåligt. Däremot finns det många leverantörer som jag
gillar. Tal är väldigt bra. Innermost är en annan favorit. Ingo
Maurers lampor är också fantastiska, men än så länge har
jag inte haft råd att köpa någon.
Vilken möbel kommer aldrig hem till er?
– Det mesta går att göra om så att det blir roligt, men jag
tror aldrig att jag kommer att ha ett modernt, vitt vitrinskåp. Och inte en rosa lädersoffa heller.
Vem bjuder ni gärna på middag och vad lagar ni då?
– En blandning av kompisar som inte känner varandra så
väl – då blir samtalen roligare. Det blir alltid något som
tillagas i ugnen, så att det kan hållas varmt om fördrinken
blir sådär trevligt långdragen, eller om gästerna är sena.

Gästrum, arbetsrum och förråd – tre rum
på sju kvadrat, förklarar Emelie. Skrivbordet är arvegods. Stolen är formgiven
av Verner Panton. Lampan i taket kommer från Habitat och de två lamporna på
skrivbordet från Kartell och Belid.
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Paret gillar tapeten från Designers guild så mycket att de också tagit
bort bakstyckena på skåpen så att den får synas igenom. Lampan heter
Mademoiselle Filou och kommer från Marset. Överkastet är egentligen
en gammal bordsduk från Indiska. Kudde från Oscar & Clothilde.

Badrummet består av material från Ikea och Bauhaus, men för att skapa
en lyxigare känsla byggde paret in badkaret. Under skåpet sitter en ledlist. Lamporna kommer från Astro lighting, som enligt Emelie är de enda
som gör snygga badrumslampor.

”ALL-IS-WELL-LAMPAN HAR BLIVIT EN GREJ MELLAN MIG OCH PATRIK”
jobbat med två gånger tidigare, så vi börjar förstå varandra
ganska väl nu, säger Emelie.
Tidigare har de flesta av Emelies hem gått i vitt, medan Patrik
gillar betydligt mer färgstark inredning. Lösningen blev en enda
färg – överallt. Hela hallen och köket är målade från golv till tak i
samma turkosa ton, även dörrfoder och skåp. Det turkosa golvet
är genomgående i resten av lägenheten.
– Det är kaklet i köket som fått färgsätta hela lägenheten. Det
var Patrik som valde färgen på det, säger Emelie.
Emelie har tidigare arbetat inom inredning med sin moster,
som är inredare. Det var också henne Emelie inspirerades av när
de målade.
– Min moster har en väldigt sydeuropeisk smak. I exempelvis
Frankrike är man inte rädd för färg och målar ofta också golv och
tak. Tidigare hade jag inte vågat testa det själv, men nu ångrar jag
bara att vi inte målade hela vardagsrummet när vi ändå var igång,
säger Emelie.
Den turkosa kulören matchas av antika möbler med mjuka former och en och annan prydnadsfigur.
– Hemmet får absolut inte kännas barnsligt eller pastelligt. Jag
är dock tokig i små roliga figurer, och för att hemmet ska
kännas stilrent är det viktigt att resten av inredningen är enkel,
säger Emelie.

För Emelie, som till yrket är ljusdesigner, är belysningen i
hemmet väldigt viktig.
– Det jag lagt ner mest pengar på i lägenheten är alla nya lampor och eldragningar, säger hon.
Det viktigaste för henne är att all belysning går att variera.
– En lampa som är jättebra när man kollar på tv är inte lika bra
när man tar en drink med kompisar eller spelar spel. I stället för
att försöka hitta en lampa som ska lösa alla dessa problem är lösningen att ha flera lampor, säger Emelie.
Viktigt är också att alla lampor går att dimra, för att kunna
skapa den stämning man vill för stunden.
Något hon själv är mindre förtjust i är dock taklampor.
– I Skandinavien har vi tappat lite av idén med ljussättning.
De flesta flyttar in och sätter bara upp en taklampa. Problemet är
bara att de ofta ger fula skuggor och är svåra att skapa något slags
mysighet med. Då är det bättre att välja en taklampa som är riktad nedåt och som man sänker lite för att belysa något speciellt,
som matbordet, säger Emelie.
Senaste fyndet till lägenheten är förstås också en typ av belysning, nämligen en ljusskulptur med texten All is well.
– Det har blivit lite av en grej mellan mig och Patrik, om en av
oss är ute på kvällen och den som är hemma går och lägger sig, så
lämnar man lampan tänd. Då vet man att allt är som det ska. ●
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