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Emelie
ser ljuset! Belysningen är hemmets 

viktigaste inredning. 
Rastlöst flyttar 
ljusdesignern Emelie 
Benson till ständigt nya 
hem för att renovera 
dem och fullända dem 
med strålande ljusidéer. 
Text imkE janoschEk  
Foto carl dahlsTEdT

Självklart badar ljus-
designerns eget kök i 
ljus! Beatlestavlan är 
gjord av Robert Benson. 
Akrylstolar från Kartell. 
Kromad pall av Tom 
Dixon, Lännamöbler. 
Tvålpumpar i form 
av gummi figurer från 
Berlin. Espresso koppar 
i keramik av  Anna 
Svensson. Alvar Aaltos 
Savoy-vas. Ljusstakar i 
glas från Lalo, finns hos 
Olby Design. Taklampa 
Discoco från Marset.
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EmEliE bEnson 

Ålder: 42 år. Yrke: Ljus
designer. bor: Trerumslägenhet 
på Öster malm i Stockholm. 
bästa ljustips: »Ljussätt 
inte för jämnt och lika – som 
med övrig inredning blir det mer 
personligt om inte allt är i par och 
exakt placerat. Blanda ljusfärger, 
ljust och mörkt, höga och låga 
ljuspunkter. Minst 4–5 ljuskällor 
per rum. Lampor i fönstret  
får bort mörka fönster hål  
vintertid. Dimmer på allt!

Emelie med The Terrorist 
Teapot, inköpt i Berlin, 
och hunden Roy, som har 
den fina egenskapen att 
även vara handväska från 
barnbutiken Sprall.
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köket är av en sådan skinande vithet att man 
egentligen borde få operationssalsångest. 
Golv, väggar, tak, kakel, bord, stolar: allt 
undantagslöst vitt. Förbluffande nog blir 
det otroligt mysigt. Utanför köksfönstret, 

på Fältöverstens förortscharmiga innergård som ligger ovan
på Östermalms egen version av burgen suburbiagalleria, 
smattrar novemberregnet. I sjuvåningslängan mittemot fixar 
en tandläkare med dagens sista kariesfall, på bottenplan sitter 
ett tjog barn på kuddar och lyssnar på saga i Fältans kvar
tersbibliotek. Äldre damer baxar sina välfyllda dramaten med 
dagens inköp över gården.

Från Emelies kök kan man titta på allt detta vardagsliv som 
ter sig tryggt som ett Alfons Åbergavsnitt. På bordet lyser 
ljusstakar upp, sex halogenstrålar gör den vita kakelväggen 
till något vackert skimrande och takarmaturen Tec II Karda 
från Bellalite suddar ut eventuella ojämnheter i våra tisdags
kvällsansikten. Vi smaskar choklad och dricker te som hälls 
upp ur en stram vit kanna iförd rånarluva.

Ljusdesignern Emelie Benson ror hem myset i det vita 
rummet genom – vad annars – proffsbelysning. Strax ska 
hon avslöja sina tricks, men först måste vi reda ut hur hon 
hamnat i Stockholms mest fashionabla miljonprogramsbyg

Vändbart quiltat överkast från 
danska Hay. Till höger skymtar 
Achille Castiglionis Flos-lampa  
Parentesi. Rosa pläd Designers 
Guild. På golvet ett antikt Tibe-
tanskt sadeltäcke från Streco.

Hallskåpen har Emelie designat själv, fronterna tapetserade med Walk in the 
Park från Osborne & Little (hundarna är i sammet!). Konst av Robert Benson.

Väskan är en Sonia Ry-
kiel-klassiker, silverskor 
från Prada. En lysrörs-
ramp går genom hallen 
och vardagsrummet.
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Emelie ser ljuset!

»  jag vet att mina idéer är bra, även 
om jag ibland är lite för tidigt ute.«

›
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Tevagn fyndad på Myrornas för 200 
kronor. Mygglampa Mademoiselle  Filou, 
Oligo. Vargas antika pinup-glas med 
karaff. Mockaskor från Marc Jacobs.

Mick Jagger målad 
av Emelies pappa 
Robert Benson, 
som gav art déco-
ljusstakarna till 
Emelie i födelse-
dagspresent.

ge från 1973. »Jag tycker om att göra fint och är dålig på att 
spara pengar«, sammanfattar hon sina flyttar mellan tio olika 
bostadsrätter under sitt vuxna liv. 

»Det här är mitt sätt att pensionsspara. Jag gör om, bor ett 
kort tag och flyttar igen. Annars sliter man för mycket på re
noveringen.« I den här lägenheten, som inte hade rörts sedan 
1972, innebar det bland annat ett vitt epoxymålat golv i hela 
lägenheten samt en totalrenovering av kök och bad.

Emelies karriär omfattar många kreativa spår: textilkonser
vator, olika jobb inom tevebranschen, utbildningar på Berghs 
och Beckmans, jobb på ett familjeägt hotell och delägarskap i 

omskrivna ekomatbutiken Happy Hippo kring 2006.
»Det roligaste med butiken var att inreda den. Med jätte

mycket färg!« säger Emelie, som följaktligen  kom på att hon 
älskade inredning och belysning mer än matlagning. »Jag har 
samlat på lampor sen jag flyttade hemifrån«, säger hon. »Så 
efter Happy Hippo tog jag till slut mod till mig och sökte till 
Ljusutbildningen på Jönköpings Tekniska Högskola.«

Det var inte helt lätt att gå en utbildning, 38 år fyllda. Eme
lie bet ihop och veckopendlade, och arbetade samtidigt med 
Homestyling och med Wehtje Design & Inredning. »Många 
tror att jag är lite galen, men jag är uppvuxen i en entrepre

»  jag gör om, bor ett kort tag 
och flyttar igen. Annars 
sliter man på renoveringen.«

Robert Benson slog ige-
nom på 1960-talet med 
sina underbara små filt-
tygsgubbar The Gonks.

›

›

Soffa från Englesson & Company, med Hay-kuddarna Dot, kudde sydd 
av militärkamouflagetyg, gammal sammetskudde från Cole & Son och 
djurfläckig kudde från Designers Guild. Pinballtavla av Robert Benson. 
Närmast kameran en 1700-tals-bergèrestol omklädd i tyg från Les 
Tissues Colbert, längst bort mormors gamla fåtölj, omklädd i gråsvart. 
Lågt skåp från Minotti. Legenden Eileen Grays små ställbara bord i 
glas och stålrör. Skulptural golvlampa av Tom Dixon. Strutsfjäderlam-
pa, Kamelo. Special beställd tiospot från Belid i taket.

Huset, i området Fältöversten 
på Östermalm i Stockholm, 
byggdes 1973.

»  jag gör om, bor ett  
kort tag och flytter igen.«
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»  Det handlar om att blanda belysta områden med skuggor.«

Arbetsrum med antikt skrivbord. Loppisljusstakar. Konst-
verk av Robert Benson, taklampa från Nordiska Galleriet. 

Habitat-taklampan i sovrummet är gjord av buntband. 
Kuddar av Anna O. Vändbart quiltat överkast från danska 
Hay. Konst av Robert Benson.

Emelie Benson i sin Verner Panton-stol –  
och mitt i sin samling av skor och klänningar.

nörs och konstnärsfamilj, så jag har väldigt gott självförtro
ende – i alla fall när det gäller mina yrkesidéer. Jag vet att det 
blir bra, men är ibland lite väl tidigt ute.«

Nu ljussätter hon mestadels privathem. Och köper för 
mycket armaturer till det egna, färgglada hemmet. Arbets
rummet är rosa, sovrummet turkost. Designikoner blandas 
med Ikea och massor av konst från Emelies pappa, Robert 
Benson. »Jag har alltid haft vita väggar, men på senare år har 
jag blivit trött på att bo i ett galleri.«

Emelie pekar på en del kluriga ljuslösningar: Ljusrampen 
i taket i vardagsrummet, där gömda ljusrör adderar färg 
till väggen, och genomgående låga ljuskällor som den från 

 favoritlampan av Tom Dixon i ett hörn. Specialbeställningen 
i vardagsrummets tak, tiospotsarmaturen från Belid, gör 
 belysningen av konsten precis och enkel. »Det handlar om 
att blanda belysta områden med skuggor«, säger hon. »I Sve
rige älskar vi jämn belysning, det handlar om vår tilltro till 
standard och om elingenjörerna som inte kan och orkar göra 
annat än att smälla upp 500 lux i taket, en belysning som 
det går att jobba och städa i, men som är väldigt oskön i alla 
andra sammanhang.«

Bra belysning betyder att våga ha mindre ljus på vissa stäl
len. »Man ska värna om skuggorna och mörkret. Det är ljus
designerns kanske viktigaste uppgift.« R

›


