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H A N D P L O C K AT  |  I vårt stora sortiment hittar du alltid noga utvalda 

produkter, varav många kan stoltsera med ett enastående hantverk, 

en anrik tradition och en hållbar tillverkning. Flera av våra nyheter och 

tidlösa klassiker är dessutom  designade av arkitekter och formgivare 

som arbetar intensivt med och brinner för hållbar design, förnyelse-

bara material och miljövänlig möbel produktion. Ta del av vårt stora 

sortiment av handplockade produkter  i vår stora butik och utställning 

eller online på lannamobler.se. Välkommen. 

Snö A3, Asplund 
Sofa V.MC.01, Verk 
Emma, Eldvarm 
Totem, Stolab 

Chair V.DE.01, Verk 
Palissad, Byarums Bruk  
Wool Blanket V.TP.01, Verk 
Vitrinskåp Övide, G.A.D  

Samsas, O.H. Sjögren 
Major, Gemla 
Pino, Stolab 
Classic, Korbo 

Kolonn, Skruf 
Arka, Stolab 
Organic Soap, Tangent GC

Överst fr. vänster:



L E D A R E

Vintern börjar sakta släppa sitt grepp och i år ser jag, och många 

med mig, mer än någonsin fram emot att flytta ut på balkongen, 

i trädgården och på lantstället. Det senaste året har många valt att 

investera i sina hem och fritidshus istället för att resa – en trend som 

vi hoppas består eftersom det minskar vårt klimatavtryck. Genom att 

tänka långsiktigt när vi inhandlar möbler och inredningsdetaljer till 

våra hem skapar vi goda förutsättningar för vardag, umgänge, fest och 

återhämtning även för morgondagen.

För oss på Länna Möbler är just långsiktighet oerhört viktigt. Till vårt 

noga utvalda sortiment väljer vi med vår långa erfarenhet ut produkter 

som vi ser kommer att stå sig över lång tid i både design och funktion. 

Två utmärkta exempel på detta är vårt nära samarbete med småländ-

ska Stolab och det nya svenska varumärket Verk. 

Tillsammans med Stolab har vi i år förmånen att presentera en 

ny utemöbelgrupp formgiven av Emma Olbers, gjord i furu från de 

småländska skogarna. Utemöbeln har Emma Olbers tagit fram tillsam-

mans med Stolabs passionerade ägare Martin Johansson – ett förverk-

ligande av hans dröm om den perfekta svenska utemöbeln. Läs mer 

om Stolabs nya utemöbel på sida 17 och på de efterföljande sidorna 

hittar du reportaget om Emma Olbers som vi besökt på hennes lant-

ställe på Arholma. Emma är en stor förespråkare för hållbar design och 

inredning vilket tar sig uttryck i hennes inredning som blandar gam-

malt och nytt – men alltid hållbart över tid.

Vi är oerhört stolta över att som första och enda återförsäljare pre-

sentera det nya varumärket Verk. Med krav på lokala råvaror, inhemsk 

produktion och hållbarhet har de tagit fram en fantastisk kollektion 

möbler och inredningsdetaljer. Under sin resa har de väckt liv i fin gam-

mal svensk tillverkningstradition; till exempel har de tillsammans med 

en finmekanisk verkstad tagit fram egna skruvar av svenskt stål. Vi 

hoppas att detta skapar förutsättningar och banar väg för en större 

möbelindustri i Sverige, både vad gäller tillverkning och material.

I vår välkomnar vi förutom Verk även O.H. Sjögren och Dusty Deco 

till vårt sortiment. O.H. Sjögren har sedan 1956 tillverkat Carl Malm-

stens stoppmöbler i Tranås, däribland klassikerna Farmor och Samsas.  

Dusty Deco började som en av Sveriges bästa vintagebutiker och har 

nu utvecklats till en egen kollektion med möbler, mattor och inredn-

ingsdetaljer baserat på paret Kjellvertz passion för vackra saker.

Dessa varumärken, och många fler, finner ni i vår 4.000 kvm stora 

butik i södra Stockholm men också i vår nätbutik. Vår kunniga personal 

står redo att hjälpa dig både i butiken och på telefon eller mail.

Välkommen.

Jörgen Bitzekis 

VD, Länna Möbler

”Vår ambition är  att erbjuda samtida  möbler och 
inrednings detaljer från varumärken med stort fokus  
på hållbarhet – både i design och funktion.“

L E D A R E

Inför vårens nummer av Objekt har vi besökt Emma 
 Olbers på hennes lantställe på Arholma. Huset är 
 varsamt renoverat där äldre detaljer bevarats och 
 inredningen är en vacker blandning av gammalt och 
nytt. Du hittar hela reportaget på sidorna 18–23. 



A D E A

Soffa Baron och bord Plateau, design Ridderstråle & Broberg

”Adea erbjuder ett sortiment som  andas 
modern minimalism tack vare deras 
kompromisslöshet när det  gäller den 
egna strategin och ledord som  design, 
komfort och  funktionalitet.”
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O . H .  S J Ö G R E N  i Tranås grundades 1902 av Oskar Herbert Sjögren. 

Företaget har sedan starten drivits av familjen Sjögren och idag är man 

inne på fjärde generationen – sonsonsönerna Håkan och Jakob Sjögren. 

O. H. Sjögren är idag ett av landets äldsta möbelfabriker. Tillverknin-

gen av möbler sker, nu som då, enligt hantverksmässiga principer och 

ambitionen är fortfarande att tillverka möbler av högsta kvalitet. 

U T VA L D  N Y C K E LV E R K S TA D

Carl Malmsten (1888–1972) är en av våra mest kända formgivare. Hans 

genombrott kom som 28-åring då han vann en tävling kring inredningen 

till Stockholms Stadshus och redan på 50-talet var han en framgångsrik 

möbelformgivare. I början tillverkades hans möbler  endast i små serier 

på mindre verkstäder i Stockholm vilket medförde att de blev  väldigt 

dyra. För att kunna nå ut till fler människor valde han därför ut ett antal 

producenter som skulle tillverka hans möbler i större kvantiteter – utan 

att göra avkall på kvalitet vare sig i form eller funktion.

O. H. Sjögren blev en av de tretton nyckelverkstäder som Carl  ansåg 

 uppfyllde hans högt ställda krav och ända sedan 1956 har de tillverkat 

hans   stoppade  möbler. Tillsammans skapade de nya modeller och så 

småningom kom tillverkningen av Carl Malmstens möbler att utgöra 

merparten av  O.H. Sjögrens beläggning. 

Hos oss kan du ta del av, antingen i vår butik eller på lannamobler.se, 

ett handplockat urval av Carl  Malmstens stoppade möbler –  tillverkade 

av det anrika svenska varumärket O.H. Sjögren.

“En möbel skall uttrycka någonting – en känsla eller en egenskap. 
Med lite fantasi kan man själv tolka Carl Malmstens möbler och 
lära sig förstå deras budskap, precis som man analyserar en dikt.”

O .  H .  S J Ö G R E N

Carl Malmsten (1888–1972)Originalskiss av fåtölj Konsert från 1923, senare döpt till Samsas

Fåtölj Jättepaddan, formgiven 1934Stolt möbeltillverkare sedan 1902
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AT T  L A N S E R A  ett nytt varumärke och sam-

tidigt en helt ny möbelkollektion är inte en 

liten sak. Att dessutom lägga till följande krav 

– lokaltillverkat, hållbart och genuint – är som 

att lägga krokben på sig själv. 

– De flesta var skeptiska och enligt vissa 

var vår idé omöjlig att realisera. Andra kanske 

hade backat här, men vi blev snarare strids-

lystna, berättar Simon Anund,  Creative Direc-

tor på Verk.

Det är en gedigen första kollektion som Verk 

nu presenterar; matbord, bänk, stol, fåtölj, 

soffa, soffbord, hylla, ullpläd och  glasvas. Allt-

ing är tillverkat av svenska råvaror –  från det 

ekologiskt garvade lädret till soffans stoppn-

ing av texelull. Glaset är handblåst på Stock-

holms Glasbruk på Skansen och pläden är vävd 

i Bollnäs av svenskt ullgarn från Filtmakeriet 

i Kilafors. Vidare har Verk tillsammans med ett 

finmekanikföretag tagit fram en egen skruv av 

svenskt stål.

Formgivarna som ritat Verks första kollek-

tion är David Ericsson, Linn Fredlund, Mia Cul-

lin, Joacim Wahlström, Nils Ahrenberg och 

Gustav Winsth.

– Vi är otroligt tacksamma att så gott som 

alla vi ville arbeta med hoppade på idén och 

tackade ja. Det är ju lite av en chansning att 

som formgivare inleda ett samarbete med ett 

helt oetablerat företag, det är dessutom rätt 

extremt att ta fram en hel kollektion från start 

som vi gjort. Det var viktigt för oss att identi-

fiera formgivare med rätt kompetens, men att 

kunna kompromissa och samarbeta var minst 

lika avgörande. Vi är jätteglada och stolta över 

resultatet, berättar Simon.

Inledningsvis gick arbetet ut på att kartläg-

ga och sondera terrängen, se hur en svenskt 

produktion skulle kunna fungera – från ax till 

limpa. Man hade sina aningar om att den sven-

ska tillverkningsindustrin inte var i sin forna 

glans, men hur lite som faktiskt fanns kvar 

i form av industri och förädlad inhemsk råvara 

var man inte förberedd på. 

– Trots att vårt land är täckt till 70 procent 

av skog så importerar vi förädlade träproduk-

ter, bland annat till möbelindustrin. Vi har hel-

ler ingen svensk fanér-produktion och svensk 

skruv kan du som slutkund inte köpa. Det finns 

knappt några svenska pigment och inga sven-

ska textiler att tillgå. Jag trodde lite naivt att 

vi åtminstone hade svenskt lingarn och linne, 

men det har vi tydligen inte haft på 50 år, så att 

lösa den textila biten blev en oerhört knepig 

process, berättar Simon.

– Mia Cullins soffa skulle ju stoppas med 

något, men att hitta alternativ till kallskum 

Text | Josefin Uden

GENUIN DESIGN
M E D  PA S S I O N  F Ö R  H Å L L B A R H E T

Drömmen om en helsvensk möbelproduktion är inte längre bara en vision. Det 
 nyetablerade varumärket Verk visar att det går att tillverka en hel möbelkollektion  
med endast inhemska råvaror och lokal arbetskraft. Men vägen dit har varit krokig  

och  motargumenten många, berättar Simon Anund,  Creative Director på Verk.

V E R K

Idag finns inte mycket kvar av svensk 

tillverkningsindustri. Till exempel kan 

du som slutkund inte köpa svensk skruv.

Tillsammans ett finmekanik företag har 

Verk därför tagit fram en egen skruv av 

svenskt stål.
Sofa V.MC.01, design Mia Cullin | Bench V.LF.01, design Linn Fredlund
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och plast var problematiskt. Efter många samtal 

och gedigen research blev vi rekommenderade 

att använda oss av texelull som har självexpan-

derande egenskaper, vilket gör den perfekt för 

stoppning. Och hur skapar man en innerkudde 

utan tyg? Lösningen blev att producera en egen 

nålfilt i 100 procent svensk fårull som fungerar 

fint som ett alternativ till ett grövre tyg, fortsätter 

Simon. 

En stor del av Simons arbete går ut på att se 

möjligheter i det till synes omöjliga. Han har en-

gagerat sig i en mängd olika projekt för att hitta 

och utveckla nya hållbara material att arbeta med. 

– Ett av projekten där Verk ingår syftar till 

att utvinna pigment ur svenska alger, i en an-

nan grupp arbetar vi mot att få till en utökning 

av svenska sågverk för svenskt lövträd och så 

för vi en dialog med svenska hampaförbundet 

med förhoppning om att kunna vara med och ut-

veckla hampa för rep, snören och textilier. Vi ser 

även över möjligheten i att investera i ett eget 

ullgarns-spinneri. Det är helt enkelt många spår 

samtidigt. 

En process kantad av utmaningar, det är inget 

litet projekt att försöka ändra på invanda beteen-

demönster. För Verk blev det en trigger att stän-

digt ifrågasätta sig själva och andra aktörer 

i branschen varför saker ser ut på ett visst sätt.

– Man blir mer lösningsorienterad med åldern, 

man måste bara inse att det mesta går att vända 

till sin fördel, även om det är väldigt tufft emel-

lanåt. Det är märkligt, för trots alla utmaningar 

så har Verk blivit exakt det vi tänkt oss. Verk är 

helt unika idag, tyvärr, men förhoppningsvis så 

får vi se fler aktörer som följer vårt exempel och 

tänker om kring var och hur de producerar sina 

”svenska” möbler, nu när vi har krattat manegen.

Vi på Länna Möbler är mycket stolta över att 

kunna presentera Verk på lannamobler.se och 

i vår stora butik i södra Stockholm – välkommen 

in och ta del av den nya svenska verkligheten.

Verk arbetar med en mängd olika 

 projekt för att hitta och utveckla nya 

hållbara material att arbeta med. 

Ett är att få till en utökning av svenska  

 sågverk för lövträd – idag hanterar  

de till största del barrträd. 

Coffee Table V.LF.02, design Linn Fredlund | Armchair V.JW.01, design Joacim Wahlström

Chair V.DE.01, design David Ericsson | Table V.DE.02, design David Ericsson



F O G I A

Soffa Tiki i Vintage Cognac, soffbord Koku i ek och matta Ropemaker i färgen Stone
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C A R L  H A N S E N  &  S Ø N

C A R L  H A N S E N  &  S Ø N  grundades av 

möbel snickaren Carl Hansen 1908 i Odense, 

Danmark och är idag starkt förknippat med 

några av de största möbelformgivarna inom 

dansk design. 

Förra året lanserade Carl  Hansen & Søn 

sitt första hyllsystem i sin produkt portfölj 

– BM0253 Shelving System som ursprungli-

gen formgavs av Børge Mogensen 1958. Den 

bygger på tanken att möbler ska vara enkla 

nog att tåla estetiska trender, men samtidigt 

vara tillräckligt flexibla för att möta männi-

skors och utrymmens föränderliga behov. 

Det flexibla systemet består av stålrör 

i grått  eller svart och FSC®-certifierad ek el-

ler valnöt. Den modulbaserade designen 

ger bokhyllan oändliga monteringsalterna-

tiv, vilket gör att den alltid kan uppfylla dina 

föränderliga behov och i en palett av klas-

siska färger som passar alla inredningsstilar.

Elegant, flexibelt, tidlöst – tre ord som 

definierar det eleganta FK63 Bookcase 

System som  Preben Fabricius och Jørgen 

Kastholm formgav redan 1963. Bokhyllan är 

resultatet av duons gemensamma intresse 

för funktionell, minimalistisk design med 

fokus på proportioner, handgjorda detaljer 

och naturmaterial. FK63 Bookcase System 

är utformat för att förvara funktionella och 

dekorativa föremål på ett individuellt och 

personligt sätt, samtidigt som möbelns mar-

kanta uttryck  elegant förvandlar alla rum. 

Kombinationen av handgjorda detaljer och 

naturmaterial gör bokhyllan till ett mångsi-

digt, funktionellt och tidlöst komplement till 

alla rum.

Ta del av ett stycke dansk möbelhistoria 

från anrika Carl Hansen & Søn i vår stora  butik 

och utställning i södra Stockholm eller på 

lannamobler.se.

H A N T V E R K E T S  KO N S T 

När du väljer en produkt från  

Carl Hansen & Søn får du mer än bara  

en möbel. Du blir en del av en stolt  

tradition av vackert och särpräglat  

hantverk där inget lämnats åt slumpen. 

Carl Hansen & Søn är inte bara världens 

största tillverkare av möbler i design av  

Hans J. Wegner, utan  producerar även 

produkter av ansedda möbeldesigners  

som Arne Jacobsen, Børge  Mogensen,  

Ole  Wanscher, Kaare Klint, Poul Kjærholm, 

Bodil Kjær och Tadao Ando. 

Carl Hansen & Søn representerar över  

100 år av dansk  designhistoria och  

deras möbler säljs över hela världen.

Hyllsystem FK63 Bookcase System, design Preben Fabricius och Jørgen Kastholm

Modulhyllan BM0253 Shelving System,  
design Børge Mogensen
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D U X

D E T  A N R I K A  varumärket DUX, som ägs av familjen Ljung, erbjuder ett varierat 

utbud av älskade design ikoner, samtida klassiker och nya spännande design arbeten 

med bland andra Norm Architects och Claesson Koivisto Rune. I sortimentet syns 

bland annat Bruno Mathssons Jetson, Karin och Pernilla, men även ett brett sorti-

ment av de berömda DUX-sängarna med sitt unika spiralsystem. 

Hela sortimentet tillverkas av material valda med omsorg om såväl miljö som håll-

barhet – här förenas modern design med inre värden i form av förstklassiga material 

och  gediget hantverk. Lång erfarenhet i kombination med ny teknologi garanterar 

kvalitet och att du får det stöd och den komfort du behöver.  

När stolen Sam återlanserades för några år sedan så känns den samtida och helt 

rätt i tiden, trots att den formgavs av Sam Larsson redan 1974. Sam är ett ypperligt 

exempel på när hållbar, och tidlös, design är som mest genialisk – den har inget bäst-

före-datum. Placera Sam runt det helt nya bordet Inter och det känns som att de är 

skapta för varandra.

Upplev känslan med DUX och ett sortiment som aldrig går ur tiden hos oss på 

Länna Möbler – antingen i vår stora butik eller online på lannamobler.se.

Stol Sam, design Sam Larsson tillsammans med bord Inter 
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Ö R S J Ö  B E LY S N I N G

“ Örsjö Belysning uppmuntrar en 
designprocess som låter  råvaran 
 komma till sin rätt. Och tack 
vare  samarbeten med berömda 
 skandinaviska formgivare skapas  
en  samling  uttrycksfulla och  
unika armaturer.”

Ö R S J Ö  är mer än ett namn. Det är den plats där allt  började – 

en liten by precis utanför Nybro i de östra  delarna av  Småland. 

Det familjeägda företaget är stolta över att vara sina rötter 

trogna och än idag sker den småskaliga produktionen  lokalt 

i egna  fabriker för hand av kunniga  hantverkare. Allt som 

lämnar fabrikerna har svetsats, lötts, böjts,  polerats, målats, 

monterats och munblåsts i Småland. 

Genom åren har samarbeten med kända formgivare som  

Jonas Bohlin, Folkform och Matti Klenell etablerat Örsjö 

Belysning som ett ledande belysningsvarumärke och de har 

vunnit flera utmärkelser på vägen. 

Den ikoniska armaturen Tratten designades av Hans-Agne 

Jakobsson redan på 1960-talet, men det tidlösa och nästan 

arkitektioniska formspråket gör att den är minst lika aktuell 

och modern idag. Det råa materialet åldras med värdighet 

och får med åren en vacker patina. 

Nyheten Visir är Pierre Sindres  nytolkning av den gamla 

kammarljusstaken och precis som sin föregångare är den port-

abel – nu laddas den med USB-kabel istället för stearinljus. 

Oavsett produkt arbetar Örsjö Belysning kontinuerligt 

med hållbarhet, både i design och produktion.  Egentligen är 

det väldigt enkelt – de vill att produkterna ska överleva oss 

och lämna så lite avtryck på miljön som möjligt, samtidigt 

som de skänker det allra bästa möjliga till våra liv. 

Vi på Länna Möbler är stolta över att kunna presentera ett 

handplockat sortiment från Örsjö Belysning – antingen i vår 

stora butik i södra Stockholm eller på lannamobler.se.

LYSANDE
HANTVERK

Tratten i rå koppar, design Hans-Agne Jakobsson

NYHET – Visir i rå mässing, design Pierre Sindre
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S W E D E S E

Det välbalanserade bordet Savoa kombinerar komplexitet och enkelhet i perfekt harmoni. 
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SW E D E S E S  idé är densamma idag som för sjuttio år sedan – att skapa 

vackra möbler för framtiden med avstamp i en modern skandinavisk 

tradition. Med framåtblickande formgivare som delar den tidlösa idén 

om den arkitektoniska helheten. Att inleda ett samarbete med den 

 finska formgivaren Sakari Hartikainen var något som därför kändes helt 

naturligt, något som inneburit en spännande process för båda parter. 

Det nya bordet Savoa visualiserar en lätt känsla i uttrycket, samtidigt 

som stabiliteten bevaras i den solida konstruktionen. Bordet är ska-

pat med stort hantverkskunnande och ett ekologiskt tänkande, helt 

i linje med Sakari Hartikainens designfilosofi. Det är tillverkat i  massiv 

ek med en elegant och skulptural form som gestaltar träslagets egen-

skaper.  Designen präglas av en lekfullhet och en flexibilitet, där mate-

rialet får vara levande och naturligt.

”Det ser enkelt ut, men det är många parametrar som ska stäm-

ma för ett perfekt slutresultat. Savoa sticker ut från allt annat 

vi har gjort. Samtidigt har det ett organiskt designspråk som vi 

instinktivt kände var rätt för Swedese.”, säger Fredrik Ireklint, 

en del av Swedeses produktutvecklingsgrupp.

S A K A R I  H A R T I K A I N E N
Den finska formgivaren Sakari Hartikainen arbetar internationellt inom 

produkt-, möbel- och konceptdesign för både hem och offentlig miljö. 

Han ser skönhet i de allra enklaste saker och skapar med både flexi-

bilitet och mod ärliga, smarta och rena produkter som får tala för sig 

själva. Möblernas starka närvaro lämnar utrymme för användaren att 

röra sig fritt och upptäcka nya möjligheter. 

”Savoa är ett skulpturalt uttryck av den delikata balans som vi 

alla söker i livet. Stark men flexibel, traditionell men innovativ, 

gedigen men lätt.”
 Sakari Hartikainen

Med sin stora kunskap om träslagets egenskaper och potential  skapar 

den finske designern produkter och möbler med hög kvalitet och funk-

tion, vilket bjuder in och uppmuntrar till att ta hand om dem. Han strä-

var alltid efter att  produkterna ska etablera emotionella band med an-

vändaren, något som naturligt och självklart också medför att de håller 

över tid och åldras med värdighet.

I vår stora butik och utställning i södra Stockholm hittar du ett hand-

plockat sortiment från svenska Swedese. Du är även välkommen att 

titta in på lannamobler.se för att ta del av vårt sortiment.

”Design – där enkla, funktionella och hållbara element möts.” 
– Sakari Hartikainen 

SKULPTURALA SAVOA
F R Å N  S V E N S K A  S W E D E S E 

Det till synes enkla och avskalade bordet Savoa, formgivet av Sakari 
 Hartikainen, är i själva verket en perfekt kombination av komplexitet och 

 enkelhet. Det rena och ärliga uttrycket karaktäriserar väl det som den unga 
formgivaren drivs av – att hitta en balans i kontrasterna. 

S W E D E S E



“Designen är en dynamisk blandning av klassiska 
och moderna linjer som har gjorts mjukare, mer 
sensuella och framträdande.”

E N  V I K T I G  del av Space Copenhagens verk är konceptuell 

inredning på hotell och restauranger över hela världen. I det 

arbetet hade Signe Bindslev Henriksen och Peter Bundgaard 

Rützou ofta haft problem att hitta en mindre fåtölj – ett 

 mellanting mellan den konventionella loungestolen och den 

typiska fåtöljen. Någon sådan verkade inte riktigt finnas på 

marknaden.

Med Swoon förenas Space Copenhagens sinne för skulp-

turala linjer och förmåga att skapa harmoni mellan möbel 

och rum med Fredericias erfarenheter inom klassisk möbel-

konst. Stolen har till stor del ritats för hand för att bli så mjuk 

och tillmötesgående som möjligt, så att både kropp och 

sinne automatiskt finner ro.

Swoon är ett elegant möte mellan en formgjuten stomme 

med fast stoppning i läder eller textil och mjuka kuddar. De 

smäckra benen går att få i lackerad ek, oljad ek, rökt ek eller 

svartlackerad ek. Med Swoon har Signe Bindslev  Henriksen 

och  Peter Bundgaard Rützou skapat en ny fåtölj som harmo-

niserar med Fredericias övriga kollektioner.

Ta del av danska Fredericia Furniture i vår stora butik och ut-

ställning av möbler och inredningsdetaljer i södra  Stockholm 

eller på lannamobler.se.

F R E D E R I C I A  F U R N I T U R E

The Swoon Chair, design Space Copenhagen
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O B L U R E  är ett svenskt belysningsföretag som grundades i Göte-

borg med en önskan om att skapa innovativa produkter som tillför 

något nytt. Namnet är en förening mellan orden “object” och “lure” 

vilket också är kärnan i varumärket – att skapa attraktiva objekt. 

 Visionen är att fånga det äkta, det djärva och det vackra.

Med rötterna i den skandinaviska designtraditionen brinner Oblure 

för det förenklade, minimalistiska och funktionella, men vill samti-

digt erbjuda något annat. För att uppnå det samarbetar de med både 

svenska och internationella formgivare med målet att skapa produk-

ter med innovativa element och mycket karaktär. För Oblure handlar 

design om samspelet mellan form och funktion, men framför allt om 

relevans. 

Det unga varumärket har verkligen lyckats med sin strävan och erb-

juder belysning med ett starkt och tydligt uttryck, unika föremål som 

både lockar och överraskar betraktaren. 

Hos oss på Länna Möbler kan du uppleva och ta del av Oblures 

karaktäristiska och annorlunda armaturer – välkommen in till vår  stora 

butik och utställning i södra Stockholm eller på lannamobler.se. 

FÄNGSLANDE
BELYSNING
MED
STARK
KARAKTÄR

O B L U R E

Blockchain, design Markus Johansson

Cirrata, design Markus Johansson

Trapeze, design Jette Scheib

Balance, design Victor Castañera
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Kasthalls historia sträcker sig mer än 130 år tillbaka och 

bygger på en passion för hantverk och material av hög 

kvalitet. Produktionen sker än idag i fabriken i västsvenska 

Kinna där mattorna tillverkas mot beställning. Materialen 

väljs med omsorg utifrån dess egenskaper, traditionen  

och hantverket står medarbetarna för. 

E N  M AT TA  kan verkligen definiera ett 

rum eftersom avtrycket den lämnar ofta 

är en känsla eller en stämning. Kasthall har 

gjort intryck i rum och miljöer i över 130 år, 

men för att veta var man ska måste man 

också förstå var ifrån man kommer. Där-

för gör Kasthall i år just det – ett nedslag 

i  historien och reflektioner över framtiden. 

De har identifierat vad som fyller oss och 

våra rum med mening –  design, hantverk, 

hållbarhet, vision och stolthet.  

Svenska Kasthall grundades 1889 av 

 Ludvig  Andersson och har en lång tradi-

tion av att tillverka mattor med fokus på 

både  material och design. De är ett varu-

märke som värnar om sitt arv. Ett arv av 

hantverks skicklighet, en anrik historia och 

en äkta omsorg för vår miljö. Många av de-

ras formgivare hämtar sin inspiration från 

 naturen och  använder sig av de  fantastiska 

material som den  förser oss med. Ett fint 

exempel på det ser vi i den återupp livade 

mattan Påfågel från 70-talet. 

Vi på Länna Möbler är stolta över att 

kunna presentera ett handplockat sor-

timent från Kasthall och att hjälpa dem 

göra avtryck i ditt hem och ditt liv – både 

idag och imorgon. 

HÅLLBAR
DESIGN
GENOM  

TIDERNA

Matta Påfågel i lin och ull, design Berit Woelfer på Kasthall Design Studio
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S T O L A B  har under flera år pratat om att 

ta fram en serie för utomhusbruk, men 

aldrig riktigt hittat sin vinkel på det. Så för 

att synliggöra sitt önskemål och sina krav 

sammanställde de ett manifest kring hur 

en utemöbel ska användas och hur den 

upp levs i Sverige. 

Var finns den?

Vilket material har den?

Hur sköter man den? 

Eller sköter man den inte alls?

Vilka sitter i den?

Vad gör man när man sitter i den?

Var finns den på vintern?

Manifestet gjorde det enkelt att samman-

ställa den pitch som förra våren gick till 

Emma Olbers. Ett val som kändes både 

naturligt och själv klart eftersom Stolab 

länge funderat på ett sam arbete med den 

svenska formgivaren. Deras gemensam-

ma tankar och visioner kring miljö och 

hållbarhet gjorde det möjligt att tillsam-

mans skapa en utemöbel som uppfyllde 

alla kraven. Serien kommer inte förändra 

världen, men även små val kan göra stor 

skillnad. 

Pino är en flexibel och enkel möbel-

grupp som fungerar för få och för många 

– på altanen eller gräsmattan. Ett stort, 

välkomnande bord och en praktisk bänk 

i kvistfri, svensk furu som med åren blir 

vackert silvrig. Den är tillverkad av möbel-

snickaren Magnus Dahlén i Kil, Värmland 

och tack vare Emmas snillrika konstruk-

tion går bordet enkelt att fälla ihop och 

stuva undan i förrådet under vintern.  

Vi på Länna Möbler är stolta över att 

vara exklusiva återförsäljare av Pino som 

är Stolabs första utemöbel i modern tid. 

Ta del av ett nytt stycke svensk möbelhis-

toria i vår stora utställning i södra Stock-

holm eller på lannamobler.se.

S T O L A B

En svensk utemöbel – vad är det? 
När Stolab skulle ta fram en ny serie för utebruk 
 sammanställdes ett manifest för att synliggöra behoven  
och kraven.  Resultatet är en enkel och flexibel serie 
 bestående av ett bord och en bänk i svensk kvistfri furu  
som enkelt kan  fällas ihop för vinterförvaringen.  
Serien döptes till Pino.

NYHET – Stolabs nya utemöbel Pino, framtagen i samarbete med Emma Olbers



FA K TA 

Namn | Emma Olbers, 48 år  

Gör | En av Sveriges främsta formgivare och arbetar alltid med ett stort miljöfokus. Har bland annat designat serien 

Landala för Tre Sekel, mattor för Asplund, vaser för Skultuna och eldaccessoarer från Eldvarm.  

Aktuell med | Nya utemöbelserien, Pino, i svensk furu. Tillverkad av Dahlén Snickeri i Värmland för Stolab, se sida 17. 

Att renovera med varsamhet och lyhördhet och låta saker få ta tid är viktigt för Emma, som menar att detta är den nya lyxen och 
bra både för miljön och vårt kulturella arv. Hon försöker tänka lika långsiktigt när hon designar nya möbler, stolen Arnold från Tre 
Sekel har till exempel en ytbehandling i äggoljetempera, en vanlig färg under 1700-talet som bara blir starkare och vackrare med 
åren. Miljömässigt är den också helt underbar. Den består bara av vatten från Tidan, gamla ägg, linolja och pigment.
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Formgivaren Emma Olbers skapar möbler som är lätta att tycka om. De 

är enkla och självklara, gjorda för att hålla i generationer, och material 

och tillverkningsmetod väljs alltid med hänsyn till miljön. 

”För mig har det alltid varit självklart att göra möbler som ska kun-

na gå i arv”, säger Emma när hon tar emot i familjens stora fritidshus 

Arvidas i Stockholms norra skärgård. ”Jag växte upp på en bondgård 

utanför Göteborg. Mina föräldrar visade mig vikten av hållbarhet, de 

målade med linoljefärg och lärde ut vad en fönsterfura är för något. 

Sådant har jag tagit med mig.”

Ö B O R N A  A R V I D  O C H  S E L M A S  H U S

Emmas inställning till långsiktighet är lika märkbar i hennes arbete som 

designer som i hennes fritidshus. På Arholma, längst ut i Stockholms 

norra skärgård, är biltrafik förbjuden och skärgårdskulturen väl bev-

arad. Från öns ångbåtsbrygga och livsmedelsbutik slingrar sig en rad 

krokiga vägar över ön, förbi åkrar och ängar, skogsmarker och klipp-

stränder. Emmas hus Arvidas ligger cirka tio minuters cykeltur därifrån. 

Det byggdes av öborna Arvid och Selma år 1898 och intill huset finns en 

vik med eget båthus. Emma och hennes man hade letat hus i nästan tre 

år när de till slut slog till. De hade en lista med ”måsten”. Men viktigast 

av allt var såklart charmen. Att huset inte hade renoverats sönder. 

”Vi ville också att det skulle finnas året runt-boende på ön, och en 

lantbod och restaurang” säger Emma. ”Det kändes viktigt om vi skulle 

tillbringa mycket tid på en plats.” I fastigheten ingick fyra hektar mark, 

en gäststuga och ett par lador. ”När vi köpte huset var det i ett ganska 

bedrövligt skick. Det fanns inget vatten, elen behövde dras om och en 

trappa flyttas. Det behövdes även kök och badrum.” 

De mest akuta delarna åtgärdades snabbt så att familjen kunde 

 flytta in. Men resten har fått ta sin tid. Emma har målat om fasaden på 

somrarna. Varje fönster har skrapats och målats om, ett åt gången, 

istället för att ersättas. Varsamhet och lyhördhet har varit ledord. Dels 

för att det tar ett tag att känna in ett hus. Men främst för att det inte 

finns någon orsak att byta ut det som går att reparera. Av samma orsak 

finns nästan alla gamla detaljer kvar, inklusive några originaltapeter. 

”Vi köper ju äldre hus för att de har en charm. Den sitter i väggarna, 

i ytskikten och materialen som åldrats och slitits vackert. Den känslan 

vill man inte renovera bort. Man måste gå försiktigt tillväga.” 

M I L J Ö TÄ N K  S E D A N  B A R N S B E N

Emma är praktiskt lagd och inte rädd för att hugga i. Hon kan köra trak-

tor och röja skog. Hon vet hur lång tid det tar för en skog att växa och 

tycker om att vara utomhus. Hon städar fortfarande i skogen efter 

stormen Alfrida som drog fram för tre år sedan. Hon försöker även 

rensa upp slyn för att återställa strandängen som växte mellan huset 

och vattnet förr. På ängen planterar hon vildinsamlade svenska örter. 

”Strandängen är bra för biologisk mångfald, det är viktigt för balansen 

i naturen.”

Fotograf | Erik Lefvander Creative Director | Therese Sennerholt Text | Hanna Nova Beatrice

På den gamla trappen hälsar Emma välkommen omgiven av favorit-
krukor från designvänner, vilka är fyllda med närodlade pelargoner  
från  Sune  Trygg  Handelsträdgård,  framför en  handflätad  korg  i stål  

från svenska Korbo och en gammal vacker räfsa i trä.

LÅNGSAMHETENS LOV
Emma Olbers lever som hon lär – längst ut i Stockholms norra skärgård 
renoverar hon varsamt familjens fritidshus med skrapa och linoljefärg. 

Här föds även många av idéerna till hennes framgångsrika möbler. 



Medan husets själ sitter i väggarna, är det ofta möblernas yta och material som ger patina och charm. Att välja 
 möbler som slits vackert handlar mycket om att välja en ytbehandling som går att underhålla och en möbel av 
kvalitet. Gammalt och nytt skapar en härlig blandning. Fritz Hansens karmstol Carimate tillsammans med ärvda 
 rottingmöbler, Emmas matta Star från Asplund och Ilse Crawfords vattenkanna från Skultuna.



På landet får tiden ha 
sin gång. Här finns 

 möjlighet till lugn och 
ro, att bjuda på efter-

middagsfika från 
 Österhamns pensionat 

på ön känns härligt. 
Eftersom det är svårt 

att vattna  blomkrukor 
i en sommarstuga har 

Emma sticklingar  
i små vaser av  

Ingegerd  Råman och 
Carina Seth Andersson.

Miljötänket har Emma haft med sig sedan barnsben. 

Det är ett förhållningssätt som hon vill ge vidare till sina 

tonårssöner.  ”Gården som jag växte upp på har bebotts 

i fem generationer. Många möbler hemma hos oss var 

över hundra år gamla.” säger Emma. ”Men pappa var även 

väldigt intresserad av samtida design, besökte mässor 

och investerade särskilt i möbler av Børge Mogensen.

Hennes barn tillbringar nästan all ledig tid på ön. ”Och 

de vet att ha tråkigt också”, säger Emma. ”Varje sommar 

tar vi båten till en liten ö i närheten och lever någon vecka 

helt utan el och rinnande vatten. Det är nyttigt för alla.”

T E S TA R  I D É E R  PÅ  P L AT S

Idag är Emma Olbers en av Sveriges främsta möbelform-

givare. Hon har designat möbler för flertalet svenska 

producenter, alltid med miljötänk i fokus, och mottagit 

en rad utmärkelser för sitt arbete. Nyligen utsågs hon till 

årets designer av Elle Decoration. De senaste åren har 

hon varsamt förnyat inredningen i Nationalmuseums 

gamla bibliotek, och i vår lanseras hennes första samar-

bete med den svenska möbeltillverkaren Stolab. 

”De ville göra en serie utomhusmöbler i svensk furu och 

när de ringde mig förra våren hade jag precis flyttat ut till 

Arholma”, berättar Emma. ”Tajmingen kunde inte ha varit 

bättre. Barnen hade hemskola, det var vår och suget efter 

att vara utomhus var stort. Jag kunde testa mina idéer på 

plats och verkligen känna efter vad jag själv ville ha.” 

Resultatet är ett stabilt matbord och bänk att samlas 

kring, med väl tilltagna proportioner och en yta som bara 

blir vackrare med åren. Furun kräver ingen duk, den är 

vacker i sig. ”Och när vintern kommer går bordet enkelt 

att fälla ihop för vinterförvaring,” förklarar Emma. 

N YÅ R S LÖ F T E  –  AT T  B L I  M E R  AV  E N  A K T I V I S T

Emma verkar konstant resa mellan sina två fasta punkter. 

På Södermalm i Stockholm har hon sin studio, som hon 

arbetat från i 22 år, och familjens lägenhet. Här är det var-

dag, innerstad och nära till allt. Men så fort hon får chans-

en, på alla långhelger, lov och merparten av semestern, 

reser hon med familjen till fritidshuset på Arholma.

De senaste åren har familjen koldioxidbantat, så resor-

na har blivit med tåg ut i Europa. Den senaste resan gick 

till den franska atlantkusten, där de stannade flera veckor 

och även hann besöka fabriken som tillverkar eldverk-

tygen som Emma designat åt Eldvarm.

”Mitt nyårslöfte är faktiskt att bli ännu mer av en aktiv-

ist. Jag vill inte uppmuntra till slentrianmässig konsum-

tion, men jag vill öka kunskapen kring hur viktigt det är att 

köpa vettigt och bra när man väl ska handla.”

Hon ser det som en del av sitt jobb att förändra syn-

en på slit-och-släng i möbelbranschen. ”Om man köper 

nytt bör man välja material som är förnyelsebart eller 

återvunnet, och ta hand om sina möbler så att de håller 

länge. Och om de inte går att reparera ska det vara lätt att 

återvinna materialen.”

Emma tror att det senaste året, med pandemi och nya 

erfarenheter, kommer påverka vår livshållning. 

”Det har lärt oss vad som är viktigt i livet och fått oss 

att omvärdera vad vi lägger tid på. Framförallt har lärt oss 

att inte ta något för givet och hur mycket det betyder att 

få umgås med dem vi tycker om,” menar hon. 

”Jag tror vi kommer värdesätta det äkta och genuina 

mer. Och vi kommer ta bättre hand om oss själva, vår 

omgivning och våra saker,” avslutar Emma.  

f

E M M A  O L B E R S
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Emma Olbers vision är att försöka utforma bra produkter – ur 

alla aspekter, inklusive att vara bra för vår planet. Hon tror 

starkt på att vi alla borde och kan göra vår lilla del. Från pers-

pektivet att vara en designer innebär detta att skapa produk-

ter av material med låga utsläpp, välja ytbehandling som går 

att underhålla och designa för ett cirkulärt materialflöde.

På nästa sida har vi samlat några produkter ur Emmas fan-

tastiska produktskatt och en mix av de produkter som du 

hittar på bilderna från hennes sommarhus på Arholma. Hos 

oss hittar du flera av Emmas Olbers hållbara klassiker desig- 

nade för morgondagen i vår stora utställning och butik och 

på lannamobler.se.

Emma Olbers vas Damejeanne från Skultuna samsas fint med lampan w163 Lampyre från Wästberg



Arnold, Tre Sekel fr. 3.165:-:-  
Shovel & Brush Emma, Eldvarm 1.690:- 
w163 Lampyre, Wästberg fr. 4.700:- 
Classic 80, Korbo fr. 1.390:- 
Indigo Cushion SC28, &Tradition 895:- 

Överst fr. vänster:

Pino Bord, Stolab 18.995:- 
Carimate, Fritz Hansen 11.775:- 
Star Carpet, Asplund fr. 3.300:- 
Wood Basket Emma, Eldvarm 5.420:- 
Landala Bord, Tre Sekel fr. 14.015:- 

Fireplace Screen Emma, Eldvarm 4.920:- 
Kolonn, Skruf fr. 350:- 
Damejeanne, Skultuna 2.498:- 
Ninne Bench, Eldvarm 9.395:- 
Greta, Tre Sekel 13.670:-

E M M A  O L B E R S
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E I L E R S E N S  historia och resa börjar med en  olycka som förändrade 

allt. Det är omöjligt att föreställa sig hur svårt det skulle vara att se 

fyra årtionden av planering, slit och framgång försvinna över en natt. 

1934 brann Niels Eilersens fabrik, som tillverkade hästdroskor, ner till 

grunden. Över en natt gick ett livsverk upp i rök, men det som kunde ha 

slutat där blev istället början på något helt nytt. 

E N  L Å N G  R E S A 

Företaget grundades redan 1895 av den då unge Niels Eilersen och den 

fram gångs rika banan startade med hästdragna vagnar. Niels var en 

driven innovatör och en av de första i Dan mark som började  använda 

ånga för att böja trä, en metod som användes vid tillverkningen av 

de stora trähjulen. Med tiden tog dock  bilarna över vägarna och Niels 

 viktigaste produkt blev plötsligt överflödig. Istället för att låta sig ned-

slås tog han vara på den kompetens och det hantverkskunnande som 

han ansåg var kärnan i verksamheten. Han såg möjligheterna. Han 

 styrde om tillverkningen för att möta efterfrågan på handgjorda kläds-

lar och stoppade säten för bilar och bussar. Det är denna hängiven-

het som genom decennier levt kvar och som förvaltats och bevarats 

 generation efter generation. 

I samband med branden 1934 stod Niels Eilersen återigen inför ett 

stort och viktigt beslut. Men med samma envisa beslutsamhet som 

 tidigare vågade han lita på sin dröm, sina visioner – företaget skulle 

växa och det kvalitativa hantverket var nyckeln. Han vände än en gång 

om hela Eilersens produktion, denna gång till stoppmöbler av riktigt 

hög kvalitet. Det visade sig vara helt rätt beslut. 

Stilfullt med soffan Ra, bordet Kant och den lilla puffen Bun

En nedbrunnen fabrik år 1934 och en stark,  innovativ 
droskbyggare lade grunden till det som idag är  det 
 anrika varumärket Eilersen.  Framgång arna bygger på ett 
enastående mod, stolta  traditioner och tidlös design.

E I L E R S E N
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G E N U I N T  H A N T V E R K 

Mer än ett sekel senare driver 

fjärde generationen Niels Eilers-

ens  vision och företagets  tradition 

vidare.  Eilersen har blivit  synonymt 

med ett gott hantverk och ett 

enastående driv. Ett varu märke som 

varit troget sitt mod, sin v ision och 

sina värderingar i över ett sekel. Ett 

varu märke som upp levt industriali-

sering, utveckling av motorfordon, 

två världs krig, digital teknik, glo-

balisering, internet och väldigt my-

cket mer.  

Precis som att Eilersens resa är 

så mycket mer än en spikrak fram-

gångs saga så består deras sorti-

ment idag av mycket mer än bara 

stoppade möbler. Ta del av deras 

soff- och matbord, puffar och mat-

tor, eller varför inte deras klassiska 

Safaristol.   

Så varmt välkommen att slå dig 

ner i en möbel som har en historia 

att berätta och en kvalitet som ta-

lar sitt eget tydliga språk.  Hos oss 

hittar du flera av Eilersens klassiker 

– både i vår stora utställning och på 

lannamobler.se. 

Soffbord Spider med puff Wheel i bakgrunden

E I L E R S E N
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D U S T Y  D E C O

DD Arco Armchair, design Edin & Lina Kjellvertz

Dusty Deco är grundat av två entreprenörer med ett maniskt 
habegär för vackra saker. Idén är att endast sälja saker som 
de verkligen älskar och som de skulle vilja ha i sitt eget hem – 
oavsett om det är  vintage eller  nyproducerat i egen design. 
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D U S T Y  D E C O

ETT
PAR
TVÅ 
KREATÖRER

D U S T Y  D E C O S  resa började för drygt tio år 

s edan när paret Edin och Lina Kjellvertz insåg 

att deras samlande på vackra saker skapat brist 

på utrymme i deras lägenhet och förråd. De 

insåg att de behövde en plan för hur de skulle 

sälja saker så att de skulle kunna köpa mer. Sagt 

och gjort, Edin och Lina startade en av Sveriges 

snyggaste och mest eklektiska vintagebutiker.

Butiken vid Gärdet i Stockholm blev snabbt 

för liten, det räckte inte heller med en andra 

butik. De kom över ett gammalt 600 kvm stort 

garage på Brahe gatan och sålde här ett hand-

plockat utbud av designklassiker, möbler med 

ett starkt visuellt uttryck och samtida konst. 

Inköpsresorna tog dem över hela världen 

och tack vare dem har det träffat spännande 

människor något som motiverat och inspirerat 

dem. Deras resa har varit fantastisk och trots 

att de vuxit, både som företag och individer, 

har de aldrig gett upp grundidén om att bara 

köpa saker de älskar och själva skulle vilja ha 

i sitt hem.

Men varken sagan eller resan skulle ta slut 

här. I slutet av 2019 stängde de ner sin butiks-

verksamhet för att ta nästa steg – att fokusera 

på egenproducerade möbler, mattor, belysning 

och inredningsdetaljer. 

D D  C O L L E C T I O N

Paret Kjellvertz först kollektion, som lanse-

rades 2020, är delvis inspirerad av föremål som 

korsat deras väg på olika sätt under åren. Men 

den är också skapad utifrån former och uttryck 

som de tycker är intressanta och oemotstånd-

liga samt möbler som har en klassisk och mod-

ern aura kring sig. Kollektionen av möbler och 

mattor kännetecknas av en kolonial stil blan-

dat med italienskt 1960/70-tal. Gemensamt 

för produkterna är den lyxiga och tidlösa de-

signen. Förutom sina egna kollektioner säljer 

Dusty Deco fortfarande vintagemöbler, inred-

ningsdetaljer och konst som de älskar.

Den skulpturala fåtöljen Arco Armchair från 

2020 är formgiven av Edin och Lina Kjellvertz. 

Uttrycket är samtida, men den är influerad av 

italienskt 80-tal samt de valv som återfinns 

på klassiska spanska och franska balkonger. 

Fåtöljen är tillverkad i Tranås av O. H. Sjögren 

som är ett av Sveriges äldsta företag när det 

kommer till tillverkning av högkvalitativa 

stoppmöbler. 

Vi på Länna Möbler är stolta över att kunna 

presentera det svenska varumärket hos oss – 

välkommen att ta del av något unikt.

DD Shaggy Labyrinth Rug, design Edin & Lina Kjellvertz 
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E T H N I C R A F T

NYHET – Bok Outdoor i teak, design Alain van Havre

” Ethnicrafts nya serie Bok för utomhusbruk 
 fokuserar på organiska former som för  
oss  närmare naturen, som reflekterar vår   
omgivning och som känns bekanta.” 



P E R  S Ö D E R B E R G  är en svensk arkitekt och möbelform-

givare. Hans filosofi är att göra medveten design med ett sig-

nifikant  uttryck av  taktila och  hållbara  material. 

Visionen med hans kollektion No Early Birds var tydlig re-

dan från början; att skapa en klassiker och en hållbar sådan 

– både ur ett miljö-,  design- och materialperspektiv. Natur-

liga material som läder, trä, sten och metall i olika utföranden 

användes som skapade intressanta kontraster och vackra 

detaljer. Möbelserien fick stor internationell uppmärksamhet 

runt om i världen och finns bland annat representerad på nya 

Nationalmuseum.

Nyligen lanserade Per Söderberg en helt ny kollektion – 

PS Bespoke Collection. Den limiterade kollektionen är en lek 

och utforskning av volym, rymd och material, en kombina-

tion av enkel och funktionell skandinavisk designestetik och 

mer sofistikerad och elegant italiensk design. Materialen är 

massivt trä, sten, glas och metall. Den unika skruvmekanis-

men som ursprungligen designades och utvecklades för Per 

Söderbergs första serie No Early Birds används även här, vilket 

gör den mångsidig, funktionell och enkel att montera.

Ta del av arkitektonisk elegans från Per Söderberg hos oss 

– antingen  i vår stora butik och utställning i södra Stockholm 

eller enkelt på lannamobler.se.

N O  E A R LY  B I R D S

Soffbord NEB Round Sofa Table i två olika storlekar

NYHET – NEB Cube 02, PS Bespoke Collection 



Bruno, design Mats Theselius
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I  Ö V E R  8 0  Å R  har Artek skapat tidlös design, använt naturliga och 

förnybara material och tillverkat produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

Hållbar resursanvändning, livslängd och äkthet är något som förvän-

tas från bra design idag, vilket gör Arteks produkter mer relevanta än 

någonsin.

VÄ R D I G T  Å L D R A N D E

Medvetenheten är Arteks styrka och har varit ända sedan starten på 

1920-talet. Att veta hur produkterna tillverkas, vilka råvaror som an-

vänds, vilka de etiska och miljömässiga effekterna är – det är nyckeln 

om man vill vara en del av en ansvarsfull konsumtion. Majoriteten av 

produkterna tillverkas än idag i Finland av björk från de tusen sjöarnas 

land, med moderna metoder av skickliga hantverkare för att de ska 

kunna leverera en möbel som ska åldras med värdighet.

Artek har lyckats med det, att tillverka möbler som man vill behålla 

för alltid – lätta att underhålla, reparera och återanvända. Tack vare de 

medvetna materialvalen får Arteks produkter en naturlig patina som 

bara blir vackrare med tiden. Trä, läder och linoleum åldras graciöst 

och visar spår av användning som ger både individualitet och karaktär. 

Skulle något behöva repareras kan delar bytas ut, ytor målas om och 

klädsel förnyas.

T I D L Ö S  D E S I G N

Artek står för tydlighet, funktionalitet och poetisk enkelhet utöver det 

självklara som ansvarsfulla materialval och tillverkningsmetoder. De-

signen är oberoende av mode och trender vilket ger deras produkter 

en oöverträffad livslängd – de överlever generation efter generation.  

Flera av Arteks klassiker – Domus Chair, Stool 60 och Tea  Trolley, har 

stått emot testet. De har tillverkats i mer än 80 år och idag är  Alvar 

Aalto och Ilmari Tapiovaaras design mer aktuella än någonsin. Kanske 

är det tanken om den informella och universella möbeln som gör dem 

så omtyckta. De är inte bundna till några specifika funktioner utan det 

rena och avskalade uttrycket låter användaren själv bestämma.  

Välkommen att ta del av ett stycke finsk designhistoria i vår stora butik 

i södra Stockholm eller på lannamobler.se.

A R T E K

TIDLÖSA KLASSIKER
C O N S C I O U S  C O N S U M P T I O N  F R Å N  A R T E K

Stool 60, Alvar Aalto



Arkitekten Sir David  Chipperfield 
har s amarbetat med  Wästberg 

i mer än ett decennium, 
något som resulterat i flera 

 uppmärksammade armaturer.

Foto: Benjamin McMahon

w202 Halo, design Sir David Chipperfield

Foto: Simon Menges

WÄ S T B E R G  är ett svenskt belysnings-

företag som grundades 2008.  Uppdraget 

“att skapa välbefinnande genom ljus” 

genomför grundaren Magnus  Wästberg 

i nära samarbete med framstående form-

givare såsom Ilse Crawford, Nendo, Inga 

Sempé och Sir David Chipperfield. Resul-

tatet är prisbelönt belysning som uppskat-

tas över hela världen.

Magnus insåg under sin uppväxt att 

belysning är så mycket mer än bara rätt 

ljus på rätt plats. Även när alla regler och 

 normer var uppfyllda så saknades det 

något. Det goda ljuset kan inte enbart 

bestå av mätbara egenskaper, utan det 

finns  andra kvaliteter som är minst lika 

 viktiga. Kvaliteter som  talar till vår män-

skliga natur, våra känslor och behov. Det var 

 ungefär vid denna tidpunkt som Magnus 

kom över ett citat av Paul Klee, som satte 

ord på hans egna tankar med enkelhet och 

 elegans. Dessa ord blev centrala för hans 

egen belysningsfilosofi: “Det ena ögat ser, 

det andra känner.”  

En gång i tiden var den klassiska glöd-

lampan ett vardagsföremål synonymt med 

ljus; idag håller dess status som universell 

symbol på att falna. Med w202 Halo ut-

vecklad tillsammans med Sir David Chip-

perfield har den  arketypiska formen inte 

bara återupp väckts, utan även getts nytt 

ljus och liv. w202 Halo kan ses som en hyll-

ning till glödlampan – ett återskapande av 

dess tidlösa enhet av ljus och form. 

I vår stora butik i södra Stockholm kan 

du ta del av fler prisbelönta armaturer från 

Wästberg. Du hittar även ett handplockat 

sortiment i vår nätbutik på  lannamobler.se. 

D E T  E N A  Ö G AT  S E R ,  D E T  A N D R A  K Ä N N E R  |



B A K O M  det kända varumärket Fritz  Hansen 

finner man berättelsen om en familj av dan-

ska skåpmakare som revolutionerade den 

skandinaviska möbelindustrin. Genom krea-

tiva samarbeten med visionära formgivare 

och  arki tekter som Arne  Jacobsen, Hans J. 

Wegner och Poul Kjærholm har Fritz Hansen 

utvecklat en företagskultur som karaktäris-

eras av kärlek till gott hantverk och vacker 

formgivning.  

Med hjälp av nya framstående formgivare 

och konstnärer skapas nya möjligheter. Fritz 

Hansen bjuder in en bredare och yngre pub-

lik i sitt designuniversum och fortsätter att 

bygga vidare på sin stolta tradition av utsökt 

hantverk, hög kvalitet och tidlös design. 

FORMIDABLA 
STILIKONER

“Med former och material som inbjuder 
till beröring utstrålar Fritz Hansens tidlösa 
 möbler och  inredningsdetaljer en elegans 
som är klassisk, men  samtidigt modern och 
en vision av morgondagen.“

F R I T Z  H A N S E N

För mer än 60 år sedan formgavs en av vår tids 

stor designklassiker – stolen Sjuan. Förra året 

lanserades sexton nya färger på Sjuan, Myran 

och Grand Prix. Dessutom presenteras sju nya 

utföranden på underredet vilket öppnar upp 

oändliga möjligheter. Plötsligt har det blivit 

enkelt att skapa en stol utifrån dina egna krav 

och önskemål. 

Det arkitektoniska matbord Superellips 

designat av Piet Hein och Bruno Mathsson är 

av inspirerat av en superelliptisk rondell. Ova-

len har många attraktiva egenskaper och ser 

förvånansvärt harmoniskt ut oavsett storlek 

och synvinkel. Superellips finns i en mängd 

olika storlekar och utföranden. 

Än idag, nästan 140 år efter att företaget 

grund ades, fortsätter Fritz  Hansens idé att 

skörda framgångar, kanske mycket tack vare 

deras önskan att göra det mesta möjliga av 

moderna industriella produktionsmetoder. Det 

är just detta Fritz Hansen står för – enkel, skulp-

tural och originell formgivning som på samma 

gång är tidlös och passar in i sin samtid.  

Du tar enkelt del av Fritz Hansen i vår stora 

butik och utställning i södra Stockholm eller 

på lannamobler.se. 

Sjuan framsidesklädd runt bordet Superellips B612
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S T R I N G  F U R N I T U R E

T R O T S  att Strinnings framgångsrika hyllsys-

tem bygger på en genialisk konstruktion och 

tanke kompletteras det varje år med nya delar, 

och färger för att möta dagens behov.  

Det ikoniska hyllsystemet från String® som 

ritades 1949 finns sedan ett par år tillbaka även 

för utomhusbruk. String® Outdoor ger dig möj-

lighet att inreda din uteplats med ett vackert och 

tidlöst hyllsystem där det finns all möjlighet att 

knyta ihop inomhus med utomhus. De galvan-

iserade hyllplanen och gavlarna klarar vårt tuffa 

skandinaviska klimat.  

I år har serien kompletterats med en fristående 

hylla som är gjord för att kunna stå helt av sig 

själv, men som går att fästa i underlaget om man 

så önskar. Skapa  kreativa förvaringslösningar för 

din uteplats eller trädgård med String® Outdoor. 

Med tiden kommer din stringhylla bara bli vack-

rare och vackrare och få en snygg patina.  

Fler nyheter är bland annat en ny diskret färg 

på String® Pocket och flera tillbehör till String® 

System – tallriksställ i metall samt flaskställ, 

avdelare och underlägg i kork. Dessutom gör 

hyllan Cell – Peter Cohens luftiga, vackra system 

där hyllplanen bärs upp av tunna, kulförsedda 

vajrar – comeback.  

Ta del av fler nyheter, inspireras och botanis-

era bland alla möjligheter och delar från String 

Furniture i vår stora butik i södra Stockholm 

 eller enkelt på   lannamobler.se.

När paret Kajsa & Nisse Strinning  skickade in sitt  tävlingsbidrag 
till Bonniers Folkbibliotek 1949  kunde de aldrig  föreställa sig 
 vilken succé deras till synes enkla  design skulle bli.  Hyllans 
 sinnrika  konstruktion  tillsammans med det avskalade 
 formspråket gör den än idag till en älskad designklassiker.

NYHET – fristående hylla i galvaniserad stål från String® Outdoor 
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G R Y T H Y T TA N  S TÅ L M Ö B L E R

Grythyttan Stålmöbler är en berättelse om viljan 

att skapa något beständigt. Att göra möbler som 

ska hålla över tid och generationer – det gäller lika 

mycket företaget och hembygden som hela den 

värld vi lever och andas i.  Omtanken styr allt de 

gör och skapar värden som varar. 

Grythyttan Stålmöbler har rötterna  stadigt 

förankrade i Bergslagens djupa, trollska skogar 

och  deras berättelse är en saga om eld, stål och 

människans starka vilja. Skickligt hantverk, ny-

tänkande och yrkes stolthet har genomsyrat 

allt arbete i   verkstaden ända sedan starten. 

 Redan 1895 såg  smedjan i   Grythyttan dagens 

ljus, och då smiddes bland annat hästskor, yxor 

och stryk järn. 1930  tillverkades den första stolen. 

AV  D E T  R ÄT TA  V I R K E T 

Det är skillnad på trä och trä. Alla trädetaljer 

i Grythyttan Stålmöblers produkter är alltid av 

absolut högsta kvalitet. På så sätt kan  möblerna 

 åldras på bästa sätt – de blir till och med vackrare 

av flitig användning. Sköter du om dina  möbler 

kommer du att kunna njuta av lystern i träet 

i många år, trots att möblerna står utomhus.  

För Grythyttan Stålmöbler är det viktigt att 

vara tydliga med varifrån materialet kommer 

från och hur det har producerats, oavsett om 

det är teak, furu eller sydamerikansk ek. Därför 

arbetar de med certifiering och miljömärkning, 

vilket innebär att du alltid kan spåra materialet  

längs hela kedjan – från råvara till färdig produkt. 

 Idag drivs Grythyttan Stålmöbler av fjärde 

generationen Lindqvist som fortsätter att  värna 

om den svenska kulturhistorien och att  driva det 

anrika svenska företaget framåt. Tidlös design, 

kompromisslös komfort och kvalitet som håller 

i generationer är fortfarande viktiga ledord. 

Hos oss på Länna Möbler kan du ta del av 

Grythyttan Stålmöbler och resultatet av deras 

omsorg för både hantverk och miljö. 
Tidlösa klassiker med rötterna i Bergslagens djupa skogar

SITTVÄNLIG
OMTANKE

SEDAN
1930



C A N E  -  L I N E  är ett danskt företag som grundades 1986 

i Odense. Idag har de vuxit till en av de ledande leverantörerna 

av underhållsfria utemöbler. Cane-line producerar  möbler 

med en tanke att livet ska vara enkelt och komfortabelt. Deras 

möbler låter dig därför använda tiden till annat – solbad vid 

poolen, mysiga middagar i trädgården och avkopplande fika-

stunder på terrassen. Njut av sommaren oavsett väder. 

Den smakfulla kollektionen Ocean är formgiven av Cane-

lines designteam och är en kombination av modern design och 

traditionellt hantverk. Det är en stilfull serie matbordsstolar 

och loungemöbler för utebruk. Den tunna ramen i aluminium 

i kombination med deras Soft Rope eller Weave ger serien ett 

mycket nätt utseende. Tillsammans med de mjuka sitt- och 

ryggdynorna i Cane-line Natté eller Cane-line Wove erbjuder 

Ocean både enastående komfort och en visuellt tilltalande 

 estetik – år efter år.

Cane-line ligger i täten när det gäller produktutveckling 

och design av stilrena möbler med hög kvalitet och lång håll-

barhet – produkterna ska fungera bra både för utomhus- och 

 inomhusbruk. Alla möbler från Cane-line är UV- och färg-

beständiga. De klarar av vatten och frost, men bör täckas med 

ett möbelöverdrag alternativt tas in under vintern. Om din 

 möbel skulle behöva tvättas gör du det enkelt med vatten och 

mild såpa – något som gör att din möbel håller sig vacker år 

efter år. Annars är det bara att njuta av försommardagar och 

ljumma kvällar. 

Ta del av fler praktiska och snygga utmöbler från Cane-line 

och våra andra varumärken på  Länna Möbler – antingen i vår 

permanenta utställning av utemöbler eller på lannamobler.se.

MODERNA
UTEKLASSIKER

Loungeserien Ocean tillsammans med bordet Twist



HANDPLOCKAT FÖR UTEBRUK
Förgyll din uteplats och skapa en ombonad oas med vackra  krukor, 

sköna textilier och tidlösa utemöbler. Lys upp vårkvällarna med   
elegant belysning – vi har både fasta och portabla armaturer.   

Välkommen till oss för inspiration eller titta in på lannamobler.se. 

Messina 270 cm, Skagerak 5.596:-  
Bellhop Lamp, Flos 2.390:- 
Balad Lamp, Fermob fr. 955:- 
Beach Tennis, Skagerak 1.195:- 
Original 1227 Giant Outdoor, Anglepoise 49.840:- 
Sigill, Byarums Bruk 3.210:-  

Överst fr. vänster:

BM5768, Carl Hansen & Søn 2.395:- 
Desert Cushion, Ferm Living 569:- 
Nurture Watering Can, Skultuna 1.598:- 
Original Eldkorg, Röshults 2.475:- 
Liba Watering Can, Ferm Living 715:- 
Tratten, Örsjö Belysning 5.020:- 

V1 45 cm, Grythyttan Stålmöbler 1.995:- 
Snäcka, Byarums Bruk 2.000:- 
Planter, &Tradition fr. 2.695:- 
Borne Béton, Nemo fr. 9.645:- 
Palissade Stool, Hay 2.659:- 
Bysted Pollare, Louis Poulsen 29.472:-
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S K A R G A A R D E N

Loungeserien Anholt, design Susanne Grønlund

N Å G O N S TA N S  mitt i Kattegatt ligger Anholt, 

en liten isolerad ö. Först ser man bara vatten, 

vågor och hav men så dyker hon plötsligt upp – en 

dansk öpärla som tycks leva sitt eget liv  utslängd 

i havet mellan Danmark och Sverige. 

Men om det första intrycket är blygsamt så låt 

dig inte luras. Anholt är på många sätt  spektakulär. 

Här hittar du nämligen Nord europas största, och 

Nordens enda, öken. En öken med vita sanddynor 

som breder ut sig i  oändlighet och som dess-

utom erbjuder en unik flora med mer än 400 arter. 

 Öns utsatta läge gör den vacker, karg och allt lev-

ande motståndskraftigt.  Precis som Skargaardens 

loungeserie med samma namn. Serien Anholt 

är gjord för utomhusbruk – strama linjer i tuff 

aluminium, vädertålig teak och vattenresistenta 

dynor. Den är gjord för att klara het sommar, likväl 

som nyckfull vår, stormig höst och bister  vinter – 

precis som sin namne. 

Ta del av Skargaardens sortiment för utebruk 

i vår stora butik och utställning i södra Stockholm 

 eller på  lannamobler.se.
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Heymat grundades 2015 med fokus på funktion, miljö 

och samtida norsk design. De samarbetar med fram-

stående unga formgivare och det senaste tillskottet 

är färgspecialisten och inredningsarkitekten Tekla 

Evelina Severin. Tillsammans har de tagit fram den  

nya kollektionen Mix x Teklan.

H E Y M AT  grundades 2015 av  paret 

Sonja Djønne och Thoralf Lian från 

Nordnorge. De är vana vid tuffa 

väderförhållanden – storm, kyla, snö 

och regn, men också välsignade med 

norrsken och fantastisk midnattssol. 

Tanken och idén bakom Heymat var 

att kunna erbjuda  dekorativa design-

mattor för hemmet av samma höga 

kvalitet som en industrimatta.

Ambitionen är att skapa produkter 

som kunden blir glad över och kan nju-

ta av länge. Mattorna är tillverkade av 

återanvänt material och de är effek-

tiva, enkla att underhålla och extremt 

slittåliga. I ett nära sam arbete med 

några av Norges främsta formgivare 

består Heymats sortiment idag av en 

mängd vackra mattor i en tidlös de-

sign, vilket medför att de är hållbara 

inte bara i kvalitet utan även visuellt.  

Våren 2021 lanserades Mix x Teklan,  

en matta som är resultatet av ett nytt 

sam arbete med färgspecialisten och 

inredningsarkitekten Tekla  Evelina 

Severin, mer känd som Teklan.

Vi på Länna Möbler är glada över 

att kunna presentera det unga norska 

varumärket Heymat och deras sam-

tida mattor för vardagsbruk. 

FORMSTARK
DESIGN

ÅTERVUNNET
MATERIAL 

Matta Sand, design Kristine Five Melvær för Heymat
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Eldaccessoarer från Eldvarm, design Emma Olbers


