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During the 1930´s the hot potato for the Swedish lighting associations were how to create the most suitable light 

for every situation, either for industries, offices or homes. The light bulb were the most frequently used source of 

light but due to limitied luminous intensity, big halls sometimes required up to hundreds of light bulbs to produce 

the right amount of light. Two kinds of different lights, by different reasons, can be titled the predecessors of the 

fluorescent lighting during the 1930´s: The volfram-filament tube light due to its estetic similarities and the 

electric discharge (mercury- and sodium-) lamps due to its technical resemblance. Even though they came in 

quite wide use (the volfram tube in public halls (e. g. cinemas and public baths) and the discharge lamp in the 

industry) none of them could provide a light that combined efficiency in both light and cost.  

 

This essay deals with the predecessors as well as the introduction of fluorescent lighting in Sweden 1940-1945 

primarily as a consequence of todays non existing historic knowledge about this modernist invention. By 

analyzing articles and advertising issued by the Swedish journals Elektricitetens rationella användning and 

Tidskrift för Ljuskultur 1930-1945 this thesis answers questions about how, why, when and where the lamp 

industry came to bring the new kind of light on the market.  

 

The research concludes that fluorescent lighting was introduced in almost every environment except for the 

homes, even though the Swedish lighting associations believed it to be the future also for the homes. The 

prospects for the new light source were without exeption positive and promising and in both articles and 

advertising it was talked about as the ”artificial daylight”. The light fittings were made different depending on 

the purpose of the room. Esthetic as well as functional reasons together with the extracted shape of the lamp 

made the designers make fittings that differentiated heavily from the fluorescent light fittings we are used to see 

today. 

 

Sökord: Lysrör, lysämnesrör, belysning, belysningsarmatur, rationellt ljus, armatur, lampor, 1930-tal, 1940-tal, 

Ljuskultur, ERA, Siemens, Luma, Philips, Orrefors, NK, Böhlmarks, Malmö metallvarufabrik. 
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I. INLEDNING 

 

Året är 1945 och Riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm har nyligen försetts 

med ny belysning. Beslutet att förnya ljuskällorna föregicks av noggranna utredningar 

som visat att det dåvarande ljuset varit otillräckligt. I riksdagens andra kammare, en 

stor sal vars tak utgörs av en lanternin i glas, hängs en till storleken ansenlig 

modernistisk ljuskrona tillverkad av en stomme i metall med vertikalt ställda skivor 

av råglas utmed sidorna. Tillsammans med bland annat läktar- och väggarmaturer 

kunde projektets ansvariga företag, Lumalampan AB, minska energiförbrukningen 

med två tredjedelar samtidigt som man nära på fördubblade ljusstyrkan.
1
 Medlet för 

att kunna uppnå denna avsevärda förbättring var det nya artificiella ”dagsljuset”. 

Lysröret hade fått en plats hos statsmakten. Med min uppsats vill jag ge det en plats i 

historien. 

 

På 1940-talet var lysröret en högst modern uppfinning som fyllde ett tidigare olöst 

tomrum inom den rationella, belysningstekniska branschen. Det fick en stor 

genomslagskraft och kunde inom en mycket snar framtid ses i flera olika 

sammanhang och miljöer där behovet av ett högt ljusutbyte var stort. Främst inom 

industri och offentliga lokaler, men till viss del också i hemmen. Kanske går det att 

tala om en revolution. Dess popularitet kom nämligen att hålla i sig och fortfarande i 

dag är lysröret den allra vanligaste belysningen på kontor och i industrilokaler.
2
  

 

Den stora belysningsroll som lysröret har spelat till trots har det tidigare inte funnits 

någon förberedd plats för uppfinningen och dess armaturer inom byggnads- och 

föremålsvården. Detta märks kanske allra tydligast genom att det än så länge 

fullständigt fattats i den föremålshistoriska kontexten, trots att äldre belysning länge 

har varit en naturlig del inom kulturvården. Lysröret nämns, som jag återkommer till 

nedan, väldigt sällan om ens över huvud taget i forskning om industridesign, 

inredningar eller modernistiska innovationer.
3
 Dagens intresse för lysröret ter sig 

således som mycket lågt, ett direkt motsatsförhållande till hur det såg ut kring 

ljuskällans barndom. Denna uppsats har för avsikt att såväl rikta ljuset på lysröret i sig 

som att göra det till en historisk referens, en symbol för en belysningstid i Sverige då 

denna innovation stod för det mest moderna och rationella som tekniken kunde 

erbjuda. 

 

                                                 
1
 Folcker, Ivar (ansv. utg.). ”Riksdagen i nytt ljus”, Tidskrift för Ljuskultur, nr. 1, 1945, s. 12-13. 

2
 Ljuskultur, http://www.ljuskultur.se/fakta-och-miljo/teknik/ljuskallor/lysror/, 2012-03-26. 

3
 Lysröret nämns över huvud taget inte i antologier som Signums svenska konsthistoria eller Svensk 

industridesign: en 1900-talshistoria och i svenska standarduppslagsverk som Nationalencyklopedin 

finns ingen information som knyter an till dess historia. 

http://www.ljuskultur.se/fakta-och-miljo/teknik/ljuskallor/lysror/
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Vad som hände med den pampiga lysrörskronan i Andra kammaren? I dag finns inget 

kvar av 1945 års belysning. Ljuskronan ”… hamnade [troligen] i en sopcontainer” i 

samband med renoveringar av Riksdagshuset i början på 1980-talet.
4
 

Värdet av att ge föremål en historia 

Ett förespråkande av lysrörets värnande inom ramarna för ämnet kulturvård skulle 

innebära detsamma som att värdera det som ett kulturarv.
5
 För att möjligheten ska ges 

till detta behövs, precis som bland andra Axel Unnerbäck påpekar, en förberedd 

kunskapsbas att stå på. Utan en historisk kontext försvåras processen att motivera 

någots bevarande avsevärt.
6
 Kan man emellertid skapa en begriplig plats ”… i den 

historiska kontinuiteten”, något som alltså hittills fattats lysröret, kan objektens 

värden uppgraderas.
7
 Detta tankesätt kan även kopplas samman med konservatorn, 

konsthistorikern och teoretikern Salvador Muñoz-Viñas ståndpunkt att ett föremåls 

olika värden projiceras av betraktaren.
8
 När en föremålsgrupp kan antas ha en lågt 

värderad ställning, bör därför ett naturligt steg i en uppgradering vara att öka 

kännedom och kunskap hos betraktarna. Genom att skänka lysrören en historisk 

kontext kan ett faktiskt föremål, som tidigare endast varit ”ett föremål”, bli en 

förlängd arm till ett större sammanhang som kan säga något om en svunnen tid. Ett 

sådant sammanhang har jag härmed för avsikt att framlägga.  

Syfte och frågeställningar  

Min övergripande intention är att möjliggöra en plats åt lysröret och dess armatur 

inom kulturvården som den viktiga modernistiska belysningsuppfinning det en gång 

ansågs vara. Och faktiskt kom att bli. Det handlar inte om att gå upp i kamp för 

lysrörens bevaranderätt, utan snarare att bidra med tillräcklig historisk substans för att 

ljuskällan tillsammans med dess armaturer ska kunna placeras i en tidsmässig 

kontinuitet. Detta för att i förlängningen ha möjlighet att från kulturvårdens sida 

motivera och kunna ta ställning till bevarandesituationer där lysrör är inblandade. 

Mina huvudsakliga frågeställningar samt underfrågor är som följer:  

 

 I vilket belysningsmässiga klimat kom lysröret att införas? 

– Vilka olika ljuskällor användes och uppfanns under 1930-talet och 

hur förespråkades de att brukas? 

                                                 
4
 Uppgift från Michael Blomqvist, fastighetschef på Riksdagsförvaltningen, mailkorrespondans, 2012-

03-15. 
5
 Högskolan på Gotland, osign.: ”Kulturvård handlar om att bevara kulturarvet.”, 

http://mainweb.hgo.se/amnen/byggnadsvard.nsf/($all)/0C0AB2D3D72C94C1C1256E62003534E5?Op

enDocument, 2012-02-09. 
6
 Unnerbäck, R. Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetets förl., 

Stockholm, 2002. Förord. 
7
 ”Kunskap” är den första pelaren i Robertsson, Stig, Fem pelare - en vägledning för god 

byggnadsvård, 1. [uppl.], Riksantikvarieämbetets förl., Stockholm, 2002, s. 39 
8
 Muñoz-Viñas, Salvador, Contemporary theory of conservation, Elsevier Butterworth-Heinemann, 

Oxford, 2005, s. 99. 

http://mainweb.hgo.se/amnen/byggnadsvard.nsf/($all)/0C0AB2D3D72C94C1C1256E62003534E5?OpenDocument
http://mainweb.hgo.se/amnen/byggnadsvard.nsf/($all)/0C0AB2D3D72C94C1C1256E62003534E5?OpenDocument
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 Hur kom lysröret som ny uppfinning att mottagas och talas om av 

belysningsbranschen under första halvan av 1940-talet? 

–    Vilka ljuskällor ansågs kunna ersättas av lysröret och varför? 

– I vilka lokaler kom och/eller förespråkades lysröret att brukas? 

– Hur påverkades armaturens formgivning av den nya ljuskällan? 

– Vilken framtid förutspåddes lysröret? 

Metod 

Grunden för ett besvarande av mina frågeställningar ligger först och främst i en 

systematisk genomgång av de båda branschtidskrifterna Tidskrift för Ljuskultur (TFL) 

och Elektricitetens Rationella Användning (ERA) utgivna inom ramarna för den 

avgränsade undersökningsperioden (se nedan). Ett konsekvent orienterande genom 

båda dessa tidskrifter är tidsmässigt krävande, men för med sig fördelar som annars är 

lätta att gå miste om. Förutom att jag kan uttömma mitt empiriska material på fakta 

som direkt varit mina frågeställningar till gagn får jag också tillgång till en kontext 

som är viktig för att kunna förstå lysröret och samtalet kring detta i förhållande till 

andra faktorer. Med andra ord, även om uppsatsens huvudsyfte är att lyfta fram 

belysningsklimatet i Sverige under 1930-talet och lysrörets införande i landet anser 

jag det viktigt att man inte helt bortser från att det även ”finns en värld därute”, vid 

sidan av just det jag fokuserar mest på. Under nästkommande rubrik går jag närmare 

in på detta. 

 

Underlaget för att ge svar på mina frågor får jag genom en historisk framställning av 

belysningsinnovationer, framtidsutsikter, stämning och verkan hos belysnings-

branschen mellan 1930–1945. Detta tar sin början i 1930-talets rationaliseringsdebatt 

samt för tiden moderna ljuskällor, via introduktionen av lysröret i Sverige kring 1940 

och fem år framåt. Efter att ha tydliggjort lysrörets och dess föregångares historik och 

införande i landet låter jag i den avslutande analysen bena ut hur belysnings-

branschens resonemang kring lysröret kan uttolkas. 

 

”Belysningsbranschen” i detta fall lokaliserar jag till skribenter och annonserande 

belysningsföretag i de båda ovan nämnda tidskrifterna som presenteras närmare under 

rubriken Material. Även om ett ansenligt antal artiklar har gåtts igenom, har jag har 

inte för avsikt att återge allt som skrivits om lysrören inom angiven tidsram. 

Emellertid syftar jag till att tydliggöra essensen, att ådagalägga branschens 

strömningar och åsikter samt göra dem begripliga.   

Diskursteori 

Huvuddelen av uppsatsen är historiskt narrativ och löpande i texten använder jag mig 

av citat. Citaten anser jag vara av betydelse eftersom de dels förbinder min tolkning 

med originalmaterialet, dels för att spegla centrala delar i branschens språkbruk. I den 
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avslutande analysen strävar jag sedan efter att undersöka och redogöra för hur 

belysningsbranschen talade om lysröret, vilket språkbruk de använde och varför.  

 

I denna del influeras jag av teorin om diskurser. En diskurs kan översättas med det 

sätt som en viss grupp samtalar om, begriper och tolkar sin omgivning.
9
 Själva 

språket, vare sig det är talat eller skrivet, är centralpunkten och utifrån detta och den 

ordning som ord och uttryck brukas skapas särskilda mönster.
10

 Dessa socialt 

konstruerade mönster bildar en avgränsad ”verklighet” byggandes på en indoktrinerad 

samtalsordning.
11

 Med andra ord kan flera ”verkligheter” finnas och skapas beroende 

på den grupp eller de grupper man väljer att tillhöra och samtala inom. Genom att 

kunskap således konstrueras på skilda sätt går det som forskare aldrig att ge en 

entydig bild av sitt ämne eftersom olika grupper samtalar om samma ting utifrån olika 

diskurser.
12

 I och med att världen ständigt förändras, liksom språket och 

representationerna, står diskurser under oupphörlig rekonstruktion.
13

  

 

Maktbegreppet är centralt inom diskursteorin eftersom makten anses bilda våra 

identiteter och vår kännedom om omvärlden. Michael Foucault är i detta sammanhang 

en förgrundsgestalt.
14

 Tillsammans med Ernesto Laclau och Chantal Mouffe anser 

han att det är sociala konstruktioner (diskurserna) i samhället som framkallar makten 

och att vi såldes är beroende av desamma för att existera som människor.
15

 Andra 

riktningar inom diskursteorin menar att människor inte är lika passiva och istället 

utnyttjar diskurserna för att frambringa olika positioner i samhället.
16

 Belysnings-

branschen under aktuell tidsperiod kan ses som de som hade makten att kunna styra 

informationsflödet gällande artificiellt ljus. Det skulle kunna ha funnits andra 

grupperingar i samhället som mer eller mindre motsatte sig belysningens 

experimenterande, men detta är något som på grund av frågeställningar, omfång och 

teori inte kommer att undersökas.  

 

Den materiella, fysiska verkligheten (exempelvis en lysrörsarmatur) får endast 

mening utifrån vårt (eller exempelvis belysningsbranschens) språk. Beroende på i 

vilken systematiska följd som ord och meningar placeras representerar de olika saker. 

De används med andra ord i syfte att påvisa något annat.
17

 Exempelvis får ordet ”ljus” 

olika innebörder avhängigt de ytterligare begrepp som bildar en mening, eller den 

                                                 
9
 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 

Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 7. 
10

 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 1 uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 

10. 
11

 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 

19. 
12

 Börjesson & Palmblad, 2007, s. 9. 
13

 Winther Jørgensen, 2000, s. 12. 
14

 Börjesson, 2003, s. 34. 
15

 Winther Jørgensen, 2000, s. 45. 
16

 Winther Jørgensen, 2000, s. 24. 
17

 Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10. 
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diskurs de brukas inom. Precis som orden inte kan betyda vad som helst, kan de inte 

heller vara fixerade kring ett enda fast ”innehåll” eller betydelse.
18

  

 

Styrkan i diskursanalysen, anser jag, ligger i att forskaren kommer bort från det inom 

bland annat föremålshistorien vanligt förekommande kanoniserandet av vissa objekt, 

stilar och åsikter att representera exempelvis en hel tidsepok. Genom att inrikta min 

forskning på en enda särskild diskurs erkänner jag också andra diskursers existerande 

under samma tid.
19

 I analysen undersöker jag hur diskursen inom belysnings-

branschen såg ut gällande lysrörets inträde i Sverige. Det bör i detta sammanhang 

klarläggas att artiklar och författare i TFL och ERA endast kan ses som en del av 

branschen. Jag gör med andra ord inga anspråk på att ådagalägga hela diskursen, men 

likväl en central del av den. Viktiga och återkommande begrepp under del ett och två 

tas fasta på och diskuteras utifrån diskursen i stort i del tre.  

Material 

Genom den extremt nogräknade litteratur som går att finna kring lysrör i Sverige och 

dess användning kommer till största del primärmaterial att användas. Eftersom två 

tidskrifter, ERA och TFL, kommer att användas i mycket stor utsträckning, kommer 

dessa här att presenteras närmare. Två tydliga tecken på tilltron till elektricitetens och 

belysningens möjligheter under 1920-talets andra hälft är bildandet av 

organisationerna Svenska Föreningen för Ljuskultur (SFL) 1926 samt Föreningen för 

Elektricitetens Rationella Användning (FERA) 1928. Båda kom att ge ut tidskrifter, 

dels Ljuskulturs Månadsblad (efter 1934 TFL), dels ERA. Enligt FERA:s stadgar 

skulle man …  

 

… verka för mångsidigare och bättre utnyttjande av elektrisk energi genom att sprida kunskap 

om densammas användningsmöjligheter och rationella användning.
20

  

 

Föreningen syftade med rationell användning åt att förmå samhället att bruka 

elektricitet och teknologisk apparatur där den tekniskt och ekonomiskt sett kunde göra 

nytta. Avsikten var att uppmärksamma nyheter och följa framsteg. Arbetet riktade sig 

först och främst till industri och företag som man i sin tur ansåg kunna förmedla detta 

vidare till allmänheten.
21

 SFL hade principiellt samma statuter, men uttryckligen helt 

inriktat på ljus och belysning. ”En översikt i populär form av modern 

belysningsteknik, dess hjälpmedel och praktiska tillämpning” förklarade den 

ansvarige utgivaren Ivar Folcker dessa i januari 1931.
22

 FERA och SFL kom att 

samarbeta med dels varandra, dels Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund, 

                                                 
18

 Winther Jørgensen, 2000, s. 17. 
19

 Winther Jørgensen, 2000, s. 20. 
20

 Holmér, R. (oidentifierat tilltalsnamn), ”Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning”, 

ERA, nr. 1 1928, s. 1. 
21

 Holmér, ”Föreningen för Elektricitetens…”, s. 1. 
22

 Folcker, Ivar, ”Anmälan”, Ljuskulturs Månadsblad, nr. 1, 1931, s. 2. 
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fackhandel, elektricitetsverk med flera.
23

 Föreningarna kom också att tillsammans 

ansvara för Sveriges första belysningsutställning ”Ljuset i människans tjänst” 1928.
24

 

Förutom detta spred SFL även information till allmänheten genom tillsättande av 

hembelysningskonsulenter samt inspelandet av journalfilmer och radioprogram.
25

 

 

Ivar Folcker (1893-1982) stod som ansvarig utgivare för TFL och Edy Velander 

(1894-1961) för ERA. Båda männen var i grunden civilingenjörer och författare till 

flertalet böcker och informationshäften kopplade till deras professioner. Velander 

intresserade sig mycket för säkerhetsfrågor inom elektricitetsbranschen, medan 

Folcker mestadels konsulterade i ljus- och belysningsärenden. Utöver dessa båda män 

(för det var mest män) hittas både utländska och inhemska författare i tidskrifterna. 

Inte sällan är artiklarna dock osignerade. I dessa fall har jag valt att skriva den 

ansvarige utgivarens namn med tillägget ”(ansv. utg.)”. Vid sidan av rena 

textbaserade artiklar med tillhörande bilder återfinns en hel del reklamannonser. 

Dessa har jag till viss del valt att inkludera i forskningen eftersom de är bland de få 

bevis som i dag finns bevarade på lysrörsarmaturer från 1940-talet. Jag anser 

dessutom att de grafiskt och ibland textmässigt har en god förmåga att ådagalägga den 

tidsanda som kan kopplas till lysrörsdiskursen i stort.  

 

Utöver material kopplat till TFL och ERA har viss utländsk litteratur kring lysrör 

(utgivna i USA) använts för att bredda min förståelse och se utländska influenser på 

den svenska marknaden. Dessa rör naturligtvis inte den svenska lysrörsdiskursen per 

se, men har dock givit mig en nyttig bakgrundskontext. 

Källkritik 

Källorna är mestadels hämtade direkt från tidskrifter utgivna under min 

undersökningsperiod. Detta lämnar mig i en ganska delikat position eftersom det 

således är jag som forskare som har det primära tolkningsföreträdet. Eller med andra 

ord: jag behöver inte tolka vad andra forskare har kommit fram till. På samma gång 

som bristen på tidigare forskning gör arbetet mera tidskrävande är jag dessutom 

relativt ”ofärgad” vad gäller just lysrörsdebatten. En viss kritisk hållning skulle kunna 

vändas mot det urval av information som redaktörerna i ovan nämnda tidskrifter valt 

att publicera. Kanske hade man inte intresse av att offentliggöra hugg från en 

eventuell opposition? Dock kvarstår det faktum att min diskursanalys är till för att 

framhålla belysningsbranschens mottagande och förespråkande av lysröret och 

således mister en sådan källkritik sin poäng.  

 

                                                 
23

 Folcker, Ivar, ”Till elektriska fackhandeln!”, Ljuskulturs Månadsblad (bilaga), nr. 8 1929, ej angiven 

sida.  
24

 Garnert, Jan, Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, Carlsson, Diss. Stockholms 

Universitet, Stockholm, 1993, s. 181. 
25

 Folcker, Ivar, ”Framtidsplaner”, Tidskrift för Ljuskultur, nr 1 1935, s. 1. 
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Tidskrifterna kan ses som både en typ av kvarleva och en berättelse om hur det var.
26

 

Mina frågeställningar, samt att jag inte kan hämta information på annat håll (bortsett 

från utländska medier), kräver att jag använder båda dessa av primärkällans förmågor. 

När jag inriktar forskningen på lysrörets företrädare och inträde läses källorna som en 

berättelse, men när undersökningen av själva diskursen tar vid övergår källan till en 

kvarleva som kan förtälja om bland annat branschens generella uppfattning av den då 

moderna ljuskällan. Det är ofrånkomligt att det som uttyds och omformuleras till mina 

egna tankar kräver viss typ av ”fantasi och intuition” vid sidan av den logiska och 

pragmatiska inställningen till materialet som forskarrollen innebär.
27

 Kravet på det 

förstnämnda gäller inte minst i mitt val av analys av lysrörsdiskursen genom att jag 

där blir tvungen att se bortom och koppla samman det skrivna ordet i artiklar och 

bildernas representationer med en större kontext.  

Avgränsning 

Med den ovan nämnda tidsmässiga preciseringen fångas såväl föregångare och 

belysningsklimat under 1930-talet in utöver mottagandet och det tidiga införandet av 

lysröret. Genom detta skapas en plattform för att visa hur belysningsbranschen såg på 

och förutspådde dess användande. Fokus ligger som sagt på belysningsbranschens 

lysrörssyn. Exempelvis ”allmänhetens” (vad nu det är) uppfattning om lysröret skulle 

vara en högst intressant fråga att lyfta, men faller utanför ramarna i denna uppsats. 

Dels beroende på uppsatsens begränsade omfång, dels på grund av att uppfinningen 

var högst modern under 1940-talet och därmed ännu inte hunnit spridas till 

allmänheten i stor skala. Ett mera allmänt mottagande hade därmed säkerligen varit 

svårt att få fram en trovärdig bild av.  

 

I mitt material hade jag inledningsvis en intention att söka svar på om det var möjligt 

att se en svängning i lysrörsdiskursen, när och varför den så småningom mättades av. 

Efter att möda och tid lagts ned i sökandet var denna del tvungen att strykas efter att 

jag insett att mitt material inte kunde bidra med några klara fakta på denna punkt. Det 

är emellertid fortfarande ett intressant spörsmål att ta upp i framtida forskning. Den 

avgränsade inriktningen i uppsatsen kommer slutligen också att ligga helt och hållet 

på lysrörsbelysning inomhus, det vill säga inom industri och kontor, offentliga lokaler 

samt hem och inte fånga den debatt som försiggick om bland annat gatubelysning 

med mera. 

Forskningsläge 

Den tidigare forskningen på området belysning har varit begränsad och gällande 

lysrör är den i det närmaste obefintlig. Jan Garnert, etnolog, teknikhistoriker och 

belysningsforskare, har bidragit till den mest omfattande insatsen till framläggandet 

av ljusets historia i Sverige. Hans avhandling i etnologi Anden i lampan: etnologiska 

                                                 
26

 Thurén, Torsten, Källkritik, 2 uppl., Liber, Stockholm, 2005, s. 100. 
27

 Thurén, 2005, s. 11. 
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perspektiv på ljus och mörker (1993) ger en genomgripande bild av vad olika 

ljuskällor har betytt för människor från 1700-talet och framåt. Resultaten visar bland 

mycket annat hur förhållandet teknik–kultur kan förstås: trots att nya teknikaliteter 

kan underlätta tillvaron på många sätt är det ”samhällelig makt sociala strukturer och 

kultur som avgör hur människor använder tekniken”.
28

 Avhandlingen avrundas 

emellertid kring 1940 och därför lämnas lysröret utanför. Boken har gett mig en 

mycket bra grund att stå på för att kunna föra ett sakenligt resonemang och diskutera 

branschens lysrörsdiskurs. Garnert har sedan 2009 arbetat tillsammans med El-

Kretsen och Stockholms stadsmuseum i forskningsprojektet Ljusår som syftar till att 

sprida kunskap om ”relationen mellan belysningsteknikens historia och människors 

sociala liv och kultur”.
29

 Inom projektet, som håller på till 2014, har Garnert 

publicerat artiklar, publicerat en dvd-film och anordnat stadsvandringar i Stockholm, 

allt på temat ljus. 

 

Min kandidatuppsats Politisk opal – rationell belysning i teori och praktik 1925–1939 

(2012) är skriven i ämnet konstvetenskap vid Stockholms universitet och ger svar på 

den belysningstekniska, så kallade ”rationella”, armaturens teoretiska uppbyggnad 

och plats i den funktionalistiska kontexten.
30

 Uppsatsen visar på belysningsteknikens 

inträde i armaturen, både i form av material och i formgivningsmässig uppbyggnad. 

Genom studier av två vid tiden stora armaturfabrikanters produktkataloger 

åskådliggör uppsatsen de rationella belysningskriteriernas inträde på den svenska 

marknaden. Från att ha varit en exklusivitet inom industrin visar uppsatsen på att 

belysningsbranschen så sakteliga började rikta det rationella ljuset även mot 

hemmamarknaden. Utifrån olika kriterier som det elektriska ljuset skulle uppnå i 

valda situationer för att anses vara rationellt valdes armaturens material och 

konstruktion olika. Eftersom viljan att hålla isär hem- och industribelysning var ofta 

dekor en åtskiljande faktor, något som med tiden kom att skalas bort mot 1930-talets 

slut.  

 

Den svenska litteratur som går att finna kring lysröret i dag är genomgående teknisk 

och någon djupare historisk forskning har alltså aldrig förr gjorts i Sverige. Svensk 

modernism har dock sedan decennier varit föremål för intresse inom såväl arkitektur- 

som möbel- och konsthistoria. En av dessa är värd att nämna inför mitt ämnesval. I 

avhandlingen Rationell arkitektur: företagskontor för massproduktion och 

masskommunikation
 
undersöker Helena Kåberg hur det modernistiska kontoret kom 

att utformas med dels en ny syn på företagskontoret, dels med nya innovationer.
31

 

Som studieexempel djupdyker hon i två stora företags nybyggnationer på 1940-talet: 

                                                 
28

 Garnert 1993, s. 247. 
29

 Jan Garnert, http://www.jangarnert.se/Ljusar.htm, 2012-06-04. 
30

 Eriksson, Jonas, Politisk opal – rationell belysning i teori och praktik 1925 – 1939, Kandidatuppsats, 

Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2012. 
31

 Kåberg, Helena, Rationell arkitektur: företagskontor för massproduktion och masskommunikation, 

Acta Universitatis Upsaliensis, Diss., Uppsala universitet, Uppsala, 2003. 

http://www.jangarnert.se/Ljusar.htm
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ASEA:s glaskontor i Västerås samt Addos kontor i Malmö. Lysröret nämns i förbi-

gående (och faktiskt felaktigt, se fotnot) men faktum kvarstår att avhandlingen är ett 

av få exempel där lysrörsarmaturen har satts in i ett historiskt kontextuellt samman-

hang.
32

 2008 gav Byggnadskultur ut ett nummer på temat ”ljus”. Lysrörets historia 

berörs med en notis om cirka hundra ord men är trots allt den enda svenska text där 

jag funnit att innovationens bakgrund omnämnts.
33

 Min konklusion av forskningsläget 

är härmed att det till nu inte existerat någon djupare forskning kring lysröret i Sverige 

som historiskt föremål, ett faktum som föreliggande uppsats ämnar ändra på. 

Disposition 

Uppsatsen bygger på tre delar. Kapitel II ger en bakgrund till det belysningsmässiga 

sammanhang som lysröret kom att placera sig in i 1940. Denna utgörs mestadels av 

den nya typen av belysningstekniska lösningar och teoretiserande som blev påtaglig 

främst under 1930-talet. Jag anser det motiverat att ge en omfattande bakgrund för att 

kunna följa med i resonemangen kring hur introducerandet av lysröret, dess ljus och 

debatt gick till. På samma gång som underrubriken ”Lysrörets föregångare i Sverige” 

fungerar som historisk bakgrund är det också härigenom som min egen empiriska 

undersökning påbörjas. Bristen på sakenligt material och tidigare forskning gäller 

med andra ord även belysningsinnovationer som på olika sätt kan räknas som 

lysrörets närmaste förfäder. Nästkommande huvuddel behandlar introduktionen av 

lysröret med underrubriker som knyter an till de frågeställningar som lyfts ovan. Det 

tredje och avslutande kapitlet analyserar hur belysningsbranschen talade om lysröret 

inom diskursen samt hur det kan förstås. Till sist avslutas uppsatsen med en 

diskussion om de resultat som framkommit. De två första huvudkapitlen är framför 

allt historiskt narrativa, medan det tredje är av mera analyserande karaktär.  

Begreppsdefinitioner 

Lågtryckskvicksilverlampa, lysämneskvicksilverånglampa, fluorescens-, lysämnes- 

och lysrör. Kärt barn har många namn. Ett ordspråk som en gång i historien också 

gällde lysröret. För att förhindra förvirring kring begreppen ges här en definition på 

vad jag menar med den ljuskälla som vi i dag helt och hållet benämner ”lysrör”. I och 

med att ”lysrör” vid tiden betecknade alla slags lysande rör används från och med 

denna textrad istället den ursprungliga beteckningen ”lysämnesrör” för denna uppsats 

huvudämne om belysning framkallad av elektrisk urladdning tillsammans med 

fluorescerande ämnen. 

                                                 
32

 Kåberg, 2003, s. 77. Kåberg skriver att lysröret först introducerades i Thulehuset efter andra 

världskriget, medan denna uppsats belägger att det fanns lysrör installerat redan vid invigningen 1940.    
33

 Eklund, John, ”Bortglömd belysning”, Byggnadskultur. Tidskrift för byggnadsvård., nr. 4 2008, s. 

25. 
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II. 1930-TALET & BELYSNING FÖRE LYSÄMNESRÖRET 

  

När lysämnesröret introducerades i Sverige var det en ny kulmen av det som 

belysningsbranschen diskuterat och propagerat för sedan två decennier tillbaka: det 

situationsanpassade, rationella ljuset och den moderna belysningstekniken. Det pågick 

två parallella utvecklingsområden. Å ena sidan präglades resonemangen av hur man, 

inom i princip all mänsklig verksamhet, skulle söka att utnyttja det elektriska 

glödlampsljuset maximalt utifrån vissa givna grunder. Å den andra fanns en ständig 

jakt efter nya ljuskällor med än bättre ljus. Båda dessa diskussioner skulle som vi i 

nästkommande kapitel kommer att se att införlivas i lysämnesrörsbelysningen.  

Det artificiella ljusets rationalitet  

På 1910-talet hade glödlampan nått sin fulländning genom volframglödlampan. 

Föregångaren med lystråd av kol hade endast avgett ett ljus av glödkaraktär och var 

långt från det vi i dag är vana vid. Den nya uppfinningen patenterades av William D. 

Coolidge.
34

 Ur den nya uppfinningen kunde ett så pass starkt ljus framkallas att det ur 

belysningssynpunkt lönade sig att skärma av och omforma det ändamålsenligt till 

skillnad från förut. Elektriskt ljus i hemmen var på 1910-talet långt ifrån någon 

självklarhet, än mindre i tal om ett rationellt ordnat sådant där belysning och armatur 

anpassats efter behovet. Därför är det inte konstigt att de platser som först kom att 

anamma de moderna belysningstekniska principerna var industrierna.
35

 Bättre 

belysning skulle få de anställda att orka arbeta mer och effektivare, något som även 

passade väl in i tidens tankar om tillverkningsrationalisering i kölvattnet av Frederick 

Winslow Taylors teorier och Henry Fords rullande band.
36

 Tilltron till det elektriska 

ljusets förmåga var stor, men på samma gång höjdes ett varnande finger för att en 

felaktigt använd sådan till och med kunde vara skadlig.
37

 

 

Från och med mitten på 1920-talet kom 

belysningstekniska diskussioner även att 

rikta sig mot en bredare marknad vid 

sidan av industrin. 1925 visade Paul 

Henningsen sin ljusriktiga PH-lampa på 

Paris-utställningens danska paviljong. I 

Sverige bildades ett år senare SFL som 

tillsammans med FERA lät hålla Sveriges 

första belysningstekniska utställning 

”Ljuset i människans tjänst” på 

                                                 
34

 Eriksson, Jonas, När lampglaset försvann: en lampfabriks övergång till elektrisk armatur, B-uppsats, 

Konstvetenskapliga institutionen, Högskolan på Gotland 2012, s. 8. 
35

 Eriksson 2012, s. 10. 
36

 Brunnström, Lisa, Den rationella fabriken, Diss. Umeå universitet, Umeå 1990, s. 202 samt Folcker, 

Ivar (ansv. utg.). ”Belysningens inverkan på arbetsresultatet”, Tidskrift för Ljuskultur, nr 4 1938, s. 3. 
37

 Eriksson 2012, s. 17. 

Bild 1. De tre belysningssystemen. 
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Liljevalchs konsthall 1928. Rationell belysning diskuterades och utvecklades utifrån 

vilket slags arbete slags som skulle utföras eller i vilken lokal eller rum som 

armaturen var avsedd att hänga. ”De tre belysningssystemen” blev ett vedertaget 

begrepp och utgjordes av direkt, hel- och halvindirekt belysning (bild 1). Utifrån val 

av armaturtyp riktades och reflekterades ljuset på så sätt olika. Den helindirekta 

armaturen minskade i betydelse med tidens gång medan de två övriga kom att bli ett 

signum för 1930-talets rationella armatur.
38

 Gemensamt för samtliga tre var emellertid 

att de var avsedda för så kallad allmänbelysning, det vill säga ämnade att lysa upp ett 

större område.
39

 Utöver detta kunde tillsatsbelysning (exempelvis bords-, vägg- och 

golvlampor) belysa mera avgränsade ytor och branschen standardiserade bland annat, 

utifrån amerikanska förebilder, den så kallade Studielampan, även benämnd SeBra-

lampan (bild 2). Golv-, bord- och takmodeller av ”Se Bra-typ” producerades av flera 

svenska producenter och kom många gånger att talas om som synonymt med ”god 

belysning”.
40

  

 

Det låg i tiden att utifrån noggranna 

beräkningar och tabeller befästa 

standardiseringar och nya kunskap. Så 

även på belysningsområdet. Rationell 

belysning byggde på uppfyllandet av 

ett antal punkter som kan sägas vara 

fundamenten inom belysningstekniken 

för allmänbelysning och i princip 

desamma återfinns än i dag i moderna 

belysningshandböcker. Punkterna ut-

gjordes utan inbördes ordning av lik-

formighet, bländfrihet, lämplig skuggbildning och ljusfärg samt ljusekonomi.
41

 

Likformighet avsåg den jämna ljusspridning i lokalen som åstadkoms genom goda 

materialval, armaturkonstruktioner och tillräckligt många ljuskällor. Bländning 

undveks genom att höjdmässigt placera armaturen enligt en utarbetad 

”bländningsvinkel”, genom att kapsla in glödlampan på avbländat sätt inuti armaturen 

samt att bruka ändamålsenliga material i armaturens skärmar. Skuggor och ljusfärg är 

viktiga för att våra ögon ska kunna visualisera ett motiv på ”korrekt” sätt, därför 

ansågs det att armaturen inte fick placeras på sådant sätt att den orsakade ”… en 

onaturlig skuggbildning och oroligt rumsintryck”.
42

 Den sista punkten gällande 

                                                 
38

 Agorelius, Göran, ”Hembelysningsarmatur. En jämförelse mellan förr och nu” i Tidskrift för 

Ljuskultur, nr. 4 1934, s. 116. 
39

 Folcker, Ivar (ansv. utg.), ”Nyttoarmaturens förenkling och standardisering”, Ljuskulturs 

Månadsblad, nr. 11 1932, s. 82-83. 
40

 Folcker, Ivar (ansv. utg.), ”Svensk tillverkning av studielampan”, Tidskrift för Ljuskultur, nr. 1 1936, 

s. 82. 
41

 En mer detaljerad sammanställning går att se i Eriksson 2012, s. 17. 
42

 Folcker, Ivar (ansv. utg.), ”De vanligaste felen”, Tidskrift för Ljuskultur, nr. 4 1934, s. 79. 

Bild 2. SeBra-lampans innerskärm i opalglas 

med öppen topp möjliggjorde ett diffuserat, 

avbländat och uppåt riktat ljus. 
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ljusekonomi åsyftade att maximera tillvaratagandet av det alstrade ljuset från 

glödlampan.
43

  

 

Nära sammankopplat med dessa punkter var armaturens uppbyggnadsmaterial och 

ljusabsorption, diffusion och reflektionsförmåga var tre centrala egenskaper att ta 

hänsyn till i detta avseende. Ljusabsorption hörde samman med ljusekonomin, 

diffusion med bländningsfrihet och reflektionsförmåga med likformigheten. 

Treskiktsopalglas, pergament samt vitlackerad plåt var de mest förespråkade 

materialen, medan exempelvis mörk siden och alabaster, för att inte tala om bara 

glödlampor, var bannlysta på grund av sina usla ljusegenskaper. På den modernistiska 

manifestationen Stockholmsutställningen 1930 visades armaturer upp av såväl 

pergament som metall och olika sorters glas och i belysningskretsar berömdes 

armaturfabrikernas förmåga att ha anammat den nya tekniken.
44

 Ljuset var en viktig 

del för funktionalisterna, såväl dags- som elljus. Bland annat påpekade Gunnar 

Asplund att den ”… moderna belysningstekniken är … förtjänt av en mycket stor 

uppmärksamhet från arkitekternas sida”.
45

  

 

Dekorelement var, så länge de inte inverkade på själva ljuset, bara något som gjorde 

armaturerna mera estetiskt tilltalande, vilket ansågs behövas inte minst i 

hemmiljöer.
46

 Emellertid tog man starkt avstånd från äldre belysningsmodeller 

eftersom dessa hade utvecklats innan den moderna glödlampan hade uppfunnits och 

därmed hade haft helt andra förutsättningar vid formgivningen. Armaturerna delades 

upp i två olika områden. Dels nyttoarmatur för kommersiella lokaler, industrier samt 

exempelvis kök och hall, dels dekorativ eller estetisk armatur för bland annat vardags- 

och sovrum.  

 

Förespråkandet för ett rationellt utnyttjande av det artificiella ljuset kan sägas vara ett 

ideal som belysningsbranschen propagerade för. Önskan att sprida kunskapen var 

stor, men verkligheten såg annorlunda ut. Industrin låg på grund av sitt tidsmässiga 

försprång nära denna norm, men i hemmen fanns mycket kvar att åstadkomma. 

Hemmen utnämndes gång efter annan som det mest eftersatta området 

belysningsmässigt sett.
47

 Vid sidan av detta pågick ständiga försök att åstadkomma 

och utnyttja nya än starkare ljuskällor i jakten på att spara energi. 

                                                 
43

 Eriksson 2012, s. 29. 
44

 Folcker, Ivar, ”Armaturhallen på Stockholmsutställningen”, ERA, häfte 6 1930, s. 122. 
45

 Asplund, Erik, Gunnar, ”Det elektriska ljuset som konstruktionselement”, ERA, häfte 6 1930, s. 117. 
46

 Eriksson 2012, s. 25. 
47

 Se exempelvis Schultz, Otto, ”Hemmets Belysningsarmatur”, Boet, nr. 1936, s. 160, Wollin, Nils, 

”Elektrisk belysningsarmatur”, Hemmet och den moderna smaken i Sverige, Stockholm 1928, s. 95 

samt Folcker, Ivar, ”Hemmets belysning”, Tidskrift för Ljuskultur, nr. 2 1939, s. 1. 
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Lysämnesrörets föregångare i Sverige 

För att skilja lysämnesröret från sina släktingar krävs att omständigheterna beskådas 

utifrån två skilda infallsvinklar. Dels fanns det belysningar som i släckt tillstånd i dag 

skulle missuppfattas som lysämnesrör, med andra ord föregångare utifrån rent 

estetiska preferenser. Dels lokaliseras lysämnesröret i en större grupp av 

”urladdningslampor” med den gemensamma nämnaren att de i grunden bygger på 

samma teknik.  

 

När volfram bytte ut den tidigare tråden av kol i glödlamporna hade en 

lystrådsstandard satts som skulle komma att hålla under resten av 1900-talet. Dock 

var uppfinningen på intet sätt fullt utvecklad. På grund av förmågan som alla 

grundämnen innehar att förgasas vid upphettning blev glödtråden med tiden mycket 

svag, något som försämrar lysförmågan och till slut får den att slockna. För att lyckas 

tillverka mer långlivade glödlampor fylldes glashuven med gas samtidigt som tråden i 

början 1930-talet gjordes dubbelt spirallindad. Därmed sades ljusutbytet öka med 20 

procent.
48

 Genom spiralen blev lystråden inne i glödlampan längre och därmed än 

ljusstarkare.
49

 Ett problem som branschen härmed slogs emot var att öka ljusstyrkan 

utan att för den skull inverka på lystrådens skörhet. För ljust ville man ha det. I 

handeln fanns år 1934 glödlampor för styrkor från 15 upp till 2000 watt.
50

 Redan sex 

år tidigare hade emellertid Osram visat upp en 10 000 watt stark glödlampa på Ljuset 

i människans tjänst.
51

 

 

För hem och lokaler av 

begränsad storlek gick det an 

med armaturer av för oss i dag 

konventionell modell. Problem 

hopade sig emellertid när 

ljusplanering skulle göras för 

stora utrymmen. I dessa senare 

fall ställdes man som 

belysningsarkitekt inför två 

val. Antingen installerades ett 

stort antal armaturer, eller så 

användes några få men stora 

dito. Med i stort sätt glödlampor som enda valmöjlighet krävdes mängder av dessa för 

att åstadkomma lämplig ljuseffekt. När badhuset Sportpalatset, även kallat ”Sportis”, 

stod färdigt vid S:t Eriksbron i Stockholm 1934 placerades exempelvis en lång 

                                                 
48

 Reklamannons för Osram Dlampor, ”Tack vare denna erhålles 20 % högre ljusutbyte…”, Tidskrift 

för Ljuskultur, nr 3 1934, s. XIV. 
49

 Folcker, Ivar, ”De elektriska glödlamporna och deras egenskaper”, Tidskrift för Ljustkultur, nr. 1 

1934, s. 7. 
50

 Folcker, ”De elektriska…”, s. 8.  
51

 Velander, Edy (ansv. utg.), ”Glödlampor för 10000 watt!”, ERA, häfte 8 1928, s. 144. 

Bild 3. ”Sportis” vänthall 1934. 
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takarmatur i vänthallen (bild 3). Det kan tänkas att vaktmästaren hade ett stort sjå med 

att byta ut någon av de 300 glödlampor som skruvats i under cylindern av 

”champagnefärgat glas”.
52

 1935 meddelade SFL att ”the home of tomorrow” nyligen 

hade slagit upp portarna för allmän beskådan i Mansfield Ohio, USA. Här visades en 

villa som skulle ”ge en idé om i vilken utsträckning man kan tänka sig elektriciteten 

utnyttjad i framtidens hem…”. Belysningen i de åtta rummen krävde sammanlagt 320 

glödlampor, något som artikelförfattaren i och för sig inte reflekterade närmre över, 

men nog helt och hållet bör ses som en ren utopi.
53

 Det visar emellertid på de tankar 

och den tilltro som fanns kring den artificiella belysningen, som ju trots allt var ett 

relativt nytt fenomen i gemene mans hem. ”I framtiden kommer belysningen säkert att 

bli en lika integrerad del i bostaden som värmeanläggning och fönster” förutspådde 

ingenjören tillika armaturformgivaren Louis Christian Kalff 1937 och tänkte sig att 

stora infällda takpartier upplyst med mängder av glödlampor skulle komma att bli en 

vanlig syn.
54

 

 

På liknande sätt 

med mängder av 

glödlampor såg 

det ut på många 

offentliga platser 

runt om i 

Sverige och 

utomlands. Går vi tillbaka ett par år i tiden hade exempelvis Stockholmsutställningens 

huvudentré haft 18 stycken opalglastäckta järnpelare, som mest 12 meter höga, med 

16 glödlampor per meter som välkomnade besökarna efter mörkrets inträde (bild 4).
55

 

Redan på långt håll från entrén gick det att se den dittills största 

ljusreklamanläggningen i Sverige, en 80 meter hög reklammast. Några av de 

exponerade företagen, tillsammans med Stockholmsutställningens symbol, hade sina 

skyltar upplysta med glödlampor. Exempelvis fordrade endast ”Läkerol”-skylten hela 

1300 st.
56

 På masten återfanns också andra sorters ljuskällor av i detta sammanhang 

intressant modell, nämligen två typer av lysande rör.
57

 Dessa utgjordes dels av så 

kallade volframrör, dels neonrör.  

 

                                                 
52

 Folcker, Ivar (ansv. utg.), ”Nya belysningsanläggningar. Sportpalatset i Stockholm”, Tidskrift för 

Ljuskultur, nr. 3 1934, s. 124. 
53

 Folcker, Ivar (ansv. utg.), ”Framtida ljuskultur i hemmet. En amerikansk experimentvilla.”, Tidskrift 

för Ljuskultur, nr 1 1935, s. 25. 
54

 Kalff, Louis Christian, ”Inomhusbelysning och arkitektur”, Tidskrift för Ljuskultur, nr. 4 1937, s. 36. 
55

 Folcker, Ivar (ansv. utg.), ”Belysningen på Stockholmsutställningen 1930. En ljusteknisk orientering 

i utställningsstaden”, ERA, häfte 6 1930, s. 119. 
56

 Garnert 1993, s. 194. 
57

 ”På reklammasten (fig. 2) finner man såväl glödlamps- som lysrörsskyltar.” i Folcker, ”Belysningen 

på…”, s. 121. 

Bild 4. Entrén på Stockholmsutställningen med sina 18 upplysta pelare. 

Reklammasten syns t. h. i bakgrunden. 
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”Lysrör” inbegrep som redan nämnts de flesta typer av belysning i rörform och ska 

alltså inte förväxlas med den särskilda betydelse vi i dag tillskriver begreppet. I släckt 

tillstånd kan volframrören utseendemässigt sägas ligga nära de lysrör som vi i dag är 

vana vid, dock, som vi ska se, med stora tekniska skillnader. Redan under tidigt 1920-

tal hade konstnärskollektivet De Stijls förgrundsgestalt Gerrit Rietveld utvecklat en 

armaturprototyp med rörformade glödlampor och i Bauhausskolan gick det att se 

snarlika designade av Walter Gropius.
58

 Det var likväl inte förrän på 1930-talet som 

kampanjer för lampan började sprida sig i Sverige.  

 

Glödlampstillverkarna hade sina egna varianter 

som kom att synas i reklamen. Exempelvis 

förespråkade Osram sin Linestra-lampa och 

Philips sitt Philinea-rör. ”Ljuslinjen i rörform” 

som Linestra benämndes i annonserna 

tillverkades i fyra olika färger och såldes i såväl 

raka som böjda former.
59

 Samtidigt påpekas 

ideligen det nya ljuselementets otaliga 

användningsområden, såväl ”representativa 

bostäder, affärslokaler, teatrar” och så vidare kom 

till rätta i ljuset från ”den bländfria glödlampan i 

stavform”.
60

 Tekniskt sett var alltså volframrören 

helt enkelt en glödlampa i form av ett rör. Rörens 

ytterhölje tillverkades i opalglas och fästes direkt 

på vägg eller i tak, alternativt synligt i 

specialutförda armaturer. Detta kunde göras i och 

med att ljuskällan ansågs vara bländfri. I propagandasyfte hade Osram 

Lineastraannonser med slagorden ”Skydda ögonen genom bättre ljus” (bild 5).
61

  I 

heminteriörer var volframrören genom placerandet av ett rör på vardera sidan om 

hall- eller sminkspegeln ett modernt och passande inslag, enligt Ljuskultur 1934.
62

 

Rören kunde också anbringas för dekorativa syften som på Lorensbergsbion (dagens 

Lorensbergsteatern) där Philinea bland annat placerats som långa ljuslinjer längs med 

biosalongens pilastrar.
63

 Ytterligare en fördel påpekades vara att belysningarna även i 

släckt tillstånd under dagen hade smyckande verkan.
64

 Volframrören fortsatte att 
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användas under hela 1930-talet och 1937 fick den nyöppnade biografen Rival i 

Stockholm Sveriges då största anläggning av dessa ”linjelampor”. Runt 500 

halvmeterlånga Philinealampor hade använts för interiörens både dekorativa och 

allmänbelysande ändamål.
65

  

 

Den andra typen av lysande rör som kunde beskådas på Stockholmsutställningens 

reklammast var av den neontyp som stockholmarna för första gången hade kunnat 

beskåda i DN:s skyltfönster 1926.
66

 Neonrör tillhör en typ av belysningar vars 

ljusalstring uppstår i en elektrisk urladdning i den gas eller metallånga som är 

innesluten i lampan. Denna ”familj” kallas därmed urladdningslampor och innefattar 

tekniskt sett även lysämnesröret. Beroende på vad det är för slags gas, metallånga 

eller blandning av någotdera framkallas olika färger på ljuset. Enbart neon ger 

exempelvis ett orangerött sken, men om argon och kvicksilver tillsätts blir det blått. 

Dessa två färger var enligt ingenjören Göran Johansson de vanligast brukade för 

ljusreklam 1934.
67

 För att ”hjälpa” färgerna kunde rören tillverkas i färgat glas vid 

sidan av klar- och opalglas. Med få undantag, som exempelvis i (rent dekorativa) 

slingor längs med EPA-barens tak vid Odenplan, brukades neonrören främst för 

utomhusreklam.
68

 De blir därmed på grund av uppsatsens avgränsning en parentes, 

men visar dock på en teknisk föregångare. Anledningen till att neonljus inte var att 

rekommendera som inomhusbelysning var bland annat på grund av att dess ljusfärg 

förvrängde omgivningens kulörer så att det exempelvis framställde ”… hudfärgen på 

ett mindre tillfredställande sätt”, enligt SFL:s skribent ingenjören Gösta Fogelberg.
69

 

Ytterligare en bidragande orsak hade med dess dåliga ljusekonomi att göra. Det 

krävdes med andra mycket långa lampslingor för att åstadkomma samma 

ljusintensitet som andra ljuskällor. För inomhusbelysning var det främst två andra 

slags urladdningslampor som kom att omskrivas under 1930-talet.  

 

I och med tillkomsten av [natrium- och högtryckskvicksilverlampor] … har 

belysningstekniken fått nya intressanta hjälpmedel som möjliggör bättre och mera 

ekonomiska lösningar på många belysningsproblem.
70

 

 

På så vis välkomnade Ivar Folcker de nya urladdningsvarianterna. Genom att använda 

natrium som fyllnadsgas hade både Osram (Dampflampan) och Philips 

(Philoralampan) marknadsfört var sin lampa vars ljus motsvarade upp emot vad fyra 

volframglödlampor kunde frambringa och dessutom höll de vid normala förhållanden 

mellan 500-800 timmar längre. Ytterligare en stor fördel var att dessa kunde monteras 
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till växelström (till skillnad från neonljuset) och därmed ökade användningsområdena 

väsentligt. Lamporna, 30-40 centimeter långa, utgjordes av en inre frättålig glaskolv 

fylld med en liten mängd natrium i metallform samt en gas, vanligen argon. När 

elektricitet tillförts och urladdningen skett, värmdes argongasen upp och inom fyra 

minuter hade lampans natrium förgasats. Först därmed kunde den avge sitt 

utmärkande gula ljus. Under uppvärmningstiden hade färgen en blå ton från argonet.
71

 

På grund av det nya starka ljuset och lampornas skilda anslutningssätt utformades 

speciella armaturer för just dessa urladdningslampor (bild 6). I den emaljerade 

armaturens ovanpåliggande kåpa fanns den nödvändiga tekniska apparaturen 

placerad.
72

 Användningsområdena var i främsta ledet tänkta som arbetsbelysning där 

ett intensivt och färgriktigt ljus var att föredra, exempelvis inom sorterings- och 

tillverkningsindustrin.
73

  

 

I den andra typen av urladdningslampor hittades 

kvickliver i stället för natrium och skänkte, i utbyte mot 

gult, ett blåvitt ljus.
74

 På grund av skilda teknikaliteter 

krävdes inga speciella armaturer, utan lamporna kunde 

skruvas i vanliga glödlampssocklar, något som efter ett 

par år även gick att realisera för natriumvarianten.
75

 

Även med denna lampa kunde ett starkt och långlivat 

ljus åstadkommas, något som gjorde att ovan beskrivna 

urladdningslampor ansågs fylla ett tidigare olöst 

problem med en hög och samtidigt ekonomisk 

ljusstyrka.
76

 Den allra största skillnaden jämfört med glödlamporna var emellertid 

ljusfärgen. Inledningsvis fanns en skepsis mot att de säregna färgerna skulle kunna 

adapteras och komma till större användning.
77

 Men med gult eller blåvitt ljus 

underlättades ögats urskiljningsförmåga på grund av ökade kontraster, något som 

gjorde lamporna väl passande inom exempelvis textil-, gruv- och metallindustri, men 

även som belysning av föremål i skyltfönster.
78

 För vissa ändamål användes så kallat 

blandljus där man helt enkelt använde sig av både glöd- och urladdningsljus. Mest 

utbrett blev kombinationen glödlampor och kvicksilverljus på grund av att det på så 

sätt åstadkoms ett nära likt dagsljus, något som inte minst sågs som fördelaktigt vid 
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Bild 6. Armatur från ASEA 

för urladdningslampor. 
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nattskiftsarbete.
79

 ”Urladdningslamporna utvecklas raskt…” skrev SFL två år efter 

citatet på föregående sida och dessa, snart förkortade ”ulampor”, kom att tillägnas 

ständiga skriverier under åren framöver.
80

  

 

Som framgått ovan var strävan att åstadkomma en tekniskt fulländad, ekonomisk och 

ändamålsenlig belysning stark, något som är utmärkande för branschen tiden före 

lysämnesrörets inträde på marknaden. Vare sig det gällde nya former av glödlampan 

som volframröret eller ny belysningsteknik som urladdningslamporna, passades det 

nya ljuset till allmänna lokaler eller industrin. Kvar stod emellertid problemet att lösa 

om en ekonomisk och rationell ljuskälla för inomhusbelysning med större och friare 

användningsområden. 
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III. INTRODUCERANDET AV LYSÄMNESRÖR 1940-1945 

 

Ideliga experiment på urladdningslampor, främst utomlands, kom att tilldraga sig stor 

uppmärksamhet från belysningsbranschen i Sverige. Vetskapen om atomers förmåga 

att omvandla för människan icke märkbar ljusenergi till ”synligt” ljus, så kallad 

fluorescens, hade funnits ända sedan 1600-talet.
81

 Efter flera försök med varierande 

resultat under 1900-talet var det amerikanska teknik- och mediekoncernen General 

Electric Company som efter patenttvister med bland annat en tysk konkurrent 

kommersialiserade lysämnesröret genom att lansera ”the fluorescent family” 1938. De 

flesta lysämnesrör som producerades av företaget det året gick emellertid direkt för 

upplysning av de båda världsutställningarna i New York samt San Fransisco 1939. 

Det var också där som många besökare för första gången fick se det nya ljuset med 

egna ögon.
82

 Till skillnad mot tidigare försök med fluorescerande ljus i främst 

Tyskland och USA hade tekniken nu kommit att bli så pass ekonomisk, både penga- 

och ljusalstringsmässigt sett, att marknaden var beredd att ta emot den. Samma år som 

introduktionen i USA rapporterade den tyska ingenjören Erwin Summerer i TFL för 

första gången om en så kallad lysämneskvicksilverånglampa.
83

 Genom att kombinera 

urladdningstekniken med fluorescens kunde ljuset nå tidigare ouppnådda höjder och 

inte minst utseende. 

Gammal teknik, nytt ljus  

”Ljuskällan som kommer” rubriksattes den första heltillägnade artikeln om 

lysämneslampan som publicerades i 1939 års första nummer av ERA.  Trots att denna 

urladdningslampa var väldigt ny på belysningsmarknaden samt att den ännu inte hade 

kommit i bruk i Sverige var artikelförfattaren Ivar Folcker hänförd över det nya ljuset. 

 

Metalltrådslampans tillkomst för ca 30 år sedan utgjorde ett betydelsefullt resultat … i det att 

ljusutbytet på en gång kunde tredubblas. Nu, efter ytterligare en 30-årsperiod, föreligger ett 

nytt, kanske epokavgörande resultat på den elektriska belysningens område, nämligen 

fluorescenslampan, genom vilken ljusutbytet återigen kunnat tredubblas…
84

 

 

Redan på detta tidiga stadium förutspåddes alltså lysämnesröret en plats på den 

belysningshistoriska tidslinjen. Den tekniska grunden för ljusalstring var densamma 

för samtliga urladdningslampor. Tidigare hade emellertid vikten legat vid att 

åstadkomma en så hög strålningsenergi inom det för människan synliga 

våglängdsfältet som möjligt varvid man hade kunna frambringa ett mycket starkt 
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sken. I och med lysämnesrören hade avsikten istället blivit att ta tillvara på de 

osynliga ultravioletta strålar som är osynliga för det mänskliga ögat.  

 

Till hjälp hade man använt sig av fluorescenstekniken. Efter att en beläggning av 

utvalda kemiska ämnen, så kallade lysämnen, täckt insidan av glasröret kunde den 

ultravioletta alstringen transporteras från gasurladdningen genom skiktet och vidare ut 

i ett klart ljussken i lokalen.
85

 Lysämnena kan vara av flera olika arter. Genom att de 

ultravioletta strålarna bryts på skilda sätt beroende på vilket ämne som de omsätts i 

uppstår olika ljusfärger. Därmed fanns nu en ljuskälla som gick att modifiera så att 

”rätt” slags ljus kunde förmedlas, det enda man behövde ändra på var själva lysämnet. 

Exempelvis resulterade kadmiumborat i rödaktigt, zinksilikat i grönt, 

magnesiumwolframat i blått och zinkberyliumsilikat i ett gult sken. Mycket förenklat 

sker urladdningen genom att elektroder tillförs från båda ändar in i glasröret fyllt med 

kvicksilverånga. Elektroderna värms hastigt upp för att urladdningen ska ske och de 

ultravioletta strålarna ska uppkomma. General Electrics första serie fanns om styrkor 

av 15, 20, 30 samt 40 watt (w) och gick att få i sju olika ljusfärger. Bland dessa fanns 

förutom ovannämnda bland annat ”dagsljus”, något som Folcker påpekade troligen 

skulle ”… tilldra sig största intresset”.
86

  

 

Enheten lumen (lm) användes av branschen för att mäta ljusstyrka. Vid sidan av 

fluorescensteknikens möjliggörande för ljusfärgerna kunde också mycket energi per 

utsänt ljus sparas. Då en 40 w glödlampa som mest hade 10,5 lm/w var motsvarande 

för lysämnesröret hela 40 lm/w. Eller med andra ord: för att kunna alstra samma 

mängd ljus som ett 40 w lysämnesrör krävdes en 120 w glödlampa. När de nya 

ljuskällorna dessutom av det distribuerade företaget förklarades dubblera livslängden 

gentemot glödlampan proklamerade Folcker att människan ”… för första gången i den 

elektriska belysningens historia [fått] en ljuskälla … som på allvar kan upptaga 

konkurrensen med den hittills helt dominerande elektriska glödlampan”.
87

 Allt var 

emellertid inte fulländat, det fanns begränsningar med lysämnesröret som inte hade 

gällt glödljuset. Själva ljuskällan var känslig för ständiga tändningar och släckningar 

eftersom elektroderna förbrukades snabbare. Det ”långlivade” lysämnesröret var 

därför i detta avseende en sanning med viss modifikation. Endast med ultimata 

förhållanden kunde timmarna fördubblas jämfört med glödlampan. Utöver detta 

krävdes att den omgivande temperaturen höll sig inom intervallet 15 – 25 grader. 

Utanför dessa gradantal började kvicksilverångans tryck att svänga med följden att 

ljusutbytet sjönk.
88
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När den energisparande volframglödlampan kom att vinna alltmer mark av den 

tidigare brukade koltrådslampan på 1910-talet fick detta i vissa fall till följd att 

energidistributörer började oroa sig för en drastisk nedgång i behovet av elektricitet. 

Med facit i hand blev det naturligtvis tvärt om. Detta hindrade emellertid inte att 

samma debatt började pyra när lysämnesrören visat sin suveränitet gentemot tidigare 

ljuskällor. ERA rapporterade att möten hållits i USA för att klarlägga problem som 

uppstått vid införandet av de nya ljuskällorna, men framhöll också att det knappast 

skulle komma att bli några större diskussioner. På andra sidan Atlanten var 

efterfrågan redan större än vad fabrikanterna hann med att tillverka. Återigen var det 

industrierna som stod för i princip hela marknaden. För hemmen skulle det, ansågs 

det, bli för dyrt med installationskostnader och dessutom skulle rörformen innebära 

komplikationer i armaturutformningen.
89

 I Sverige hade lysämneslampan ännu inte 

introducerats i någon nämnvärd omfattning, än mindre fanns någon inhemsk 

produktion. Folcker påpekade dock att det inte borde dröja länge innan landets 

invånare kunde hälsa det nya ljuset välkommet att stanna.
90

 

Introduktionen i Sverige – på kontoret 

Det visade sig att Folcker skulle få rätt i sitt antagande. 1940 började såväl Osram 

som Philips att distribuera lysämnesrör i Sverige, två år före den inhemska 

tillverkningen sattes igång av Luma.
91

 Till en början såldes endast enmetersrör med 

två valbara ljusfärger, rödvit samt dagsljusvit. ”Konstgjort dagsljus” (Osrams 

HNR/HNT 100) och ”Morgondagens ljus” (Philips TL 100) lät företagen pryda sina 

reklamannonser med det året och pekade på flera olika användningsområden.
92

 

Rödtonat ljus ansågs bäst lämpat för stämningsfullhet och åstadkommande av 

”varma” miljöer så som i exempelvis i biografer, restauranger och butiker. I dessa ofta 

stora lokaler hade som nämnts väldiga 

mängder av glödlampor tidigare lyst upp, 

något som med lysämnesrörets hjälp nu 

kunde minskas drastiskt med utbyte mot 

lysämnesrör (bild 7). ”Dagsljuset” 

konkurrerade inte i första hand med 

natrium- och kvicksilverurladdnings-

lamporna utan främst på platser där 

glödlampor tidigare varit den gällande 

belysningen. Inte minst i kontors-

byggnader. Här ansågs ett rationellt ljus 

vara av yttersta vikt. Det fick varken vara 

för svagt eller för starkt och utan 
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dagsljusfärg försvårades förmågan att göra ”rätt” bedömning av arbetet.
93

 Till en 

början kan det emellertid tänkas att priset på 45 kronor per lampa avskräckte många 

företag att installera ny belysning, något som i dagens penningvärde motsvarar över 

1000 kronor.
94

 

 

Osram var det företag som 1940 kom att stå för installationen av Sveriges, och enligt 

Folcker troligen Europas, största anläggning lysämnesrör för växelström.
95

 Bakom 

beställningen stod försäkringskoncernen Thulebolagen, sedan 1963 ägt av Skandia. 

Deras huvudbyggnad (i folkmun kallat Thulehuset eller Skandiahuset) på Sveavägen i 

Stockholm var det modernaste kontorskomplexet i landet när det uppfördes mellan 

åren 1938-1942 efter ritningar av Isak Gustaf Clason.
96

 Totalt uppsattes över en 

kilometer lysämneslampor, ca 850 stycken, i samtliga rum inkluderat huvudentrén. 

Enligt Folcker hade konsulter från SFL varit med vid projekteringen som föregåtts av 

mätningar och beräkningar av den bäst lämpade ljusfärgen, ljusspridningen och 

ekonomiska följder av olika källor. De ansvariga hade därefter rekommenderat 

lysämnesrör med dagsljusvit färg som ljuskälla och armatur av helindirekt typ.
97

  

 

Huvuddelen av armaturerna var utformade 

som långa metallrännor varuti själva lampan 

placerats (bild 8). Med lysämnesröret 

infanns för första gången möjligheten att 

åstadkomma en på alla plan rationell 

belysning på helindirekt vis. I praktiken 

hade det tidigare fungerat bra med 

glödlampor i samma slags rännor förutsatt 

att de hade höga wattantal, men då blev 

energiförbrukningen och även kostnaden 

hög. Detta dilemma fanns således inte 

närvarande på samma sätt i fallet med Thulehuset. Den helindirekta belysningen hade 

valts på grundvalar av att det önskades ett så likformigt ljus som möjligt i lokalen. 

Dessutom motverkade det irriterande reflexer i kontorets glasväggar. Takrännornas 

trapetsoidform gjorde att ljuset reflekterades uppåt på ett naturligt vis.
98

 Genom att 

desamma lackerats i vitt åstadkoms en än större spridning, helt i enlighet med tidigare 

rationella belysningskriterier.
99
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För att man skulle bli fullt oberoende vid inredningen och framtida flyttning av mellanväggar 

planerades installationen så att ett uttag placerades mitt för varje fönsterpelare.
100

  

 

På detta sätt ansåg Folcker att anslutningsmöjligheterna rationaliserades i och med att 

eluttag ”mitt i taket” inte satte käppar i hjulen när armaturerna av olika anledningar 

skulle flyttas. Vidare fortsatte han att peka på lysämnesrörens mycket låga alstring av 

värme, något som också detta ansågs vara en stor fördel gentemot glödlampan. Medan 

Osram stod för själva ljuskällorna, var Bröderna Eriksson Metallfabrik och Nordiska 

Kompaniet leverantörer av armaturen. Det sistnämnda företagets armatur, som endast 

var uppsatt i huvudentrén, beskrevs som en 

anordning ”… av speciell form”, som Folcker 

uttryckte det.
101

 Längs med hela entréhuset 

hängde en rörformad armatur, ej olik den form 

som de tidigare volframrören hade haft (bild 9). 

I fortsättningen var det främst i kontors-

byggnaderna som lysämnesrören kom att finna 

sin plats, även fast Thulehuset blev ganska 

ensamt om belysningen i Stockholmsområdet 

under ett par år framöver. Detta hade sin största 

förklaring i att utbyggandet av växelströmsnätet 

inte hade hunnit nå ut till hela huvudstaden.
102

  

Ljuskällans inverkan på armaturen 

Den form som lysämnesröret hade samt den apparatur som var tvungen att anslutas 

till detsamma gjorde att fabrikanterna till viss del hade nya beskaffenheter att ställa 

sig till i frågan om ändamålsenlig armatur. I samma nummer som TFL presenterade 

Thulehusets nya belysning lät Folcker klargöra vilka egenskaper hos lysämnesrören 

som kom att inverka på armaturens utformning. Att formgivning redan så här tidigt 

kom att diskuteras har att göra med den utveckling som man sett på 

glödlampsområdet där det ansågs att funktionen ofta fått stå tillbaka för den 

dekorativa verkningsgraden och själva ljuset kommit i andra hand. Samman-

fattningsvis framlade Folcker fyra särskilda punkter att tänka på:  

 

1. Ljustäthet och form 

2. Ljusutbyte 

3. Tillbehör 

4. Ljusfärg 
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Bild 9. Thulehusets entré med en 

indirekt rörformad lysämnesarmatur.  
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I och med själva ljuskällan i sig hade ett ljustätt glashölje (1) ansågs den tidigare så 

förespråkade bländfriheten hos armaturen till största del vara en överflödig kategori. 

Genom detta bedömdes rören med fördel kunna placeras direkt synliga, en väsentlig 

skillnad från tidigare ljuskällor (bild 10). Formgivningen kunde nu släppa på en av de 

främsta hämningspunkterna. Emellertid hade armaturen naturligtvis fortfarande en 

viktig uppgift i att dirigera och fördela ljuset på önskat vis, precis som den gjort i 

Thulehusets kontor. Vidare gjorde den långsträckta formen att själva ljuskällan 

kommit att förändra hur ljuset spreds. Det var inte längre från en enda punkt 

(exempelvis glödtråden) som ljuset alstrades, utan genom att hela rörets insida var 

jämnt täckt med fluorescerande pulver lyste hela lampan lika starkt. SFL förespråkade 

en trapetsoid armatur. I Thulehuset hade den varit av helindirekt karaktär, men skulle 

snart komma att modifieras genom att man i stället för plåt placerade glasskivor i 

sidorna för att åstadkomma ett mera nedåt- och åt sidorna riktat ljus. På grund av 

lysämnesrörens stora ljusutbyte (2) samt bländfriheten i ljuset kunde glaset väljas 

mera fritt i detta sammanhang. Det var inte längre behövligt att använda diffuserat, 

frostat eller glas av opaltyp för att frambringa en rationell belysning.
103

 

 

På grund av sin skilda teknik krävde 

lysämnesrören vissa tillbehör (3) för 

att över huvud taget fungera: 

lamphållare, tändanordning, dämp-

spolar för reglerande av elektricitet 

med flera. Tillbehören fordrade sin 

speciella placering och inverkade 

därmed på arrangemanget som både 

skulle vara ”…praktiskt lämpligt och 

estetiskt tilltalande”. I detta avseende 

får man emellertid säga att formen 

följde funktionen. Standardiseringar 

för armaturer innehållandes samtliga nödvändiga delar kom ut på marknaden 1941 

och användningen underlättades således.
104

 Till sist lät Folcker också klarlägga att 

ljusfärgen (4) ”…icke [bör] förändras av armatur eller färgval i rummet”.
105

 

Armémuseum i Stockholm var en av flera institutioner som kunde dra nytta av det 

sistnämnda. Genom lysämnesrör med dagsljusfärg kunde nu uniformerna ”…visas i 

sina naturliga färger och på så sätt ge besökaren en naturtrogen bild av soldatens 

klädsel genom tiderna”, skrev artikelförfattaren Becker innan museet öppnat efter en 

större renovering.
106

 Lysämnesrörets utdragna form ansågs emellertid ideligen som en 
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Bild 10. Lysämnesrör i Mjölkcentralens kontor i 

Stockholm 1941. 
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hämsko, ”… den bilda … ett svårlöst problem vid utformningen av armaturer i vanlig 

mening”, menade formgivaren Fredrick Fritz Kurtz i en artikel i TFL 1944.
107

  

Krisen som sporre 

Andra världskriget kom att sätta sina spår även på belysningssidan. Bland annat 

fattades beslut om att inga skyltfönster eller reklamskyltar fick vara upplysta efter 

19.00 i ändamål att spara på elkraften.
108

 Restriktionerna upphävdes emellertid inom 

ett par år och ”kilowattjakten”, som den kom att kallas, kunde anta mildare former. 

Två år efter krigsutbrottet, år 1941, skrev Folcker: 

 

Det är glädjande att konstatera att den nuvarande krisen snarare ökat än minskat intresset för 

rationalisering av belysningen, vilket visar att man nu fullt erkänner dennas betydelse som 

produktions- och arbetsfrämjande faktor.
109

 

 

Även om Sverige inte var direkt inblandat i kriget drabbades landet indirekt på flera 

områden. Inte minst kom import- och exportmarknaden att försvagas avsevärt. Detta 

ledde bland annat till stor brist på koppar, något som var väsentligt i strävan efter en 

utbredning av elektriska anläggningar. Kopparkrisen vändes till något gott när SFL 

med Folcker i spetsen såg att näringslivet i stället för att hitta surrogatmaterial till 

ledningar rationaliserade och effektiviserade de redan befintliga. Genom att bland 

annat använda ljuseffektivare lampor kunde samma ledningar brukas för än större 

anläggningar.
110

 På detta sätt motiverades det att installera energisparande 

lysämneslampor som dessutom återgav bättre ljus.  

 

1942 rapporterade Ljuskultur om att maskinföretaget Bolinder-Munktell som en följd 

av krigsläget hade invigt en bombsäker verkstad i Ärna utanför Eskilstuna. Detta hade 

inte varit särskilt uppseendeväckande om det inte varit för att byggnationen helt 

saknat fönster, något som aldrig tidigare skådats i Sverige. Utan fönster var det 

naturligtvis av extra vikt att ljuset var av ändamålsenlig art och det artificiella 

dagsljuset fick kliva in i bristen på det riktiga. ”Det är … icke vår avsikt att med dessa 

rader plädera för det fönsterlösa huset som ett eftersträvansvärt ideal. Men icke längre 

[behöver] belysningsfrågan utgöra något hinder för planernas realiserande”, ansåg 

Folcker.
111

 Även om det var ett extremfall så visar detta ändå att det nya ljuset sågs 

som en dörröppnare i lägen där naturligt ljus inte kunde uppnås i tillräckligt omfång. 

Det fönsterlösa huset skulle nog ha tett sig som en hädelse endast ett decennium 

tidigare, en tid när funktionalister och folkhemspolitiker förespråkade ljusinsläpp som 

en dellösning på sanitära olägenheter.   
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En platsbunden formgivning 

Som en naturlig följd av den stora tilltro som fanns till lysämnesljuset tillsammans 

med den hårdnande konkurrensen bland belysningsföretag som anammat den nya 

innovationen blev det inom kort allt viktigare att profilera särskilda armaturtyper för 

olika ändamål och/eller utifrån placering. Vid inrättningar av nya belysnings-

anläggningar utfördes installation och lampproduktion av ett eller två företag och 

armaturerna producerades av ett annat. I enstaka fall utfördes alltsammans av en och 

samma firma. Endast ett par år efter att man tryckt på tändknappen i Thulehuset kom 

många av dåtidens armaturfabriker att ägna delar av produktionen till att utveckla 

moderna anordningar för den nya ljuskällan. 1942 noterade Ljuskultur att 

 

Lysämneslamporna börja nu bli mera allmänt ihågkomma av armaturfabrikanterna. Den 

vanliga vitlackerade plåtrännan för fritt lysande lampa föres nu av de flesta firmor i branschen 

och många ha byggt vidare på denna grundtyp och försett den med reflektorer för direkt eller 

indirekt belysning, avskärmning med glas i vissa riktningar etc.
112

 

 

Genom att lysämneslampan i sig utgjorde ett stort steg på vägen mot ett rationellt ljus 

utifrån kategorierna beskrivna i kapitel II, och att ”plåtrännan” snabbt kommit att bli 

en grundtyp, gick utvecklingen av nya modeller mera mot olika dekorativa 

distinktioner och/eller funktionella lösningar än mot att söka ett förbättrat ljus.  

Lokalen utanför kontorslandskapet 

Vid sidan av kontors- och industri-, var kyrko-, bio- och butikslokalen de platser där 

lysämnesrören kom att introduceras därnäst. Propageranden i likhet med ”dagsljus i 

butiken” och att ”lysämneslampor är en idealisk affärsbelysning” skedde i princip på 

samma grunder som förut.
113

 Kunderna skulle med artificiellt dagsljus i exempelvis 

klädbutiken få en naturlig återgivning av färgerna på de saluförda artiklarna utan att 

blända samtidigt som butiksinnehavaren kunde spara pengar och energi. På platser 

som dessa hade armaturer redan tidigare med glödlampan som ljuskälla varit relativt 

snabba med att anamma moderna formspråk och material. Flera orsaker har med detta 

att göra. Först och främst var det inte ett område som styrdes till lika stor grad av 

traditionella estetiska värderingar som exempelvis bostaden. Men det är inte heller att 

förglömma att offentliga lokaler ofta var väldigt tilltagna till storleken. Det räckte 

således inte med en enda armatur, utan ljussättningen krävde allt som oftast flera 

stycken. Bättre ljustekniska medel, vare sig det gällde lampan eller armaturen, fyllde 

därför en tydlig och, till ljus och armaturantal, korrigerande uppgift. Det var med 

andra ord inte ändamålsenligt att hålla fast vid traditionella och sämre ljusfördelande 

armaturer. I en bostad gav exempelvis en glödlampsarmatur utformad som en 

fotogenlampa visserligen inte ett rationellt ljus i SFL:s mening, men detta var kanske 

å andra sidan inte något som gemene man satte i första rummet att uppnå. Med den 
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redan existerande bländfriheten kunde upphovsmännen bortse från en tidigare 

fullständigt central del i armaturuppbyggnaden (avskärmandet) och således blev 

friheten i formgivningen också större. Skillnaden mot exempelvis industrin var att 

armaturproducenterna ämnade ge dessa armaturer en dekorativ uppgift, vid sidan av 

de rent ljustekniska. I skapandet av prydande lysämnesrörsarmaturer kunde nu helt 

nya formuttryck skapas.   

 

Vid utformningen av lysämnesarmaturer för offentliga 

utrymmen som varuhus, kyrkor och så vidare utnyttjades 

lampans avlånga form, till skillnad från förut, till en fördel. 

När ljuskällorna ställdes vertikalt i stället för att de som 

tidigare varit horisontellt placerade öppnades dörren till en ny 

armaturkategori: lysämneskronan. Den tilltagna storleken 

krävde naturligtvis en rejäl takhöjd, något som var förenligt 

med de ofta stora salarna. Under 1942 års publikationer går 

det att finna de första bevisen på lysämneskronan och året 

därpå gjorde flera producenter reklam för desamma, vid sidan 

av flera typer av för oss i dag mera traditionella 

lysämnesformspråk.
114

 Utifrån TFL:s och ERA:s 

nyhetsrapporteringar om nya belysningsanläggningar och nya 

modeller i företagens sortiment går det att konstatera att 

formgivningens ramar redan inom ett par år verkar ha 

fastställts kring några fasta variabler. Dessa kom också i 

princip att vara desamma fram till undersökningsperiodens 

slut: En kon- eller cylinderformad armatur med vertikalt ställda skivor av behandlat, 

obehandlat och/eller dekorerat glas som separerar flera för ögat synliga alternativt 

inneslutna lysämnesrör (bild 11). På liknande sätt som tidigare bildats av 

volframrören fanns det även modeller där glasskivorna avlägsnats och lysrören 

ensamma fick utgöra de dekorativa 

elementen. Exempel de senare sattes 

bland annat upp i Maria församlings 

nybyggda lokaler i Helsingborg 

1943 (bild 12).
115

 De ”dekorativa” 

och ”vackra” kronarmaturerna 

utgjorde uteslutande positiva skriv-

erier i både ERA och TFL och nya 

belysningsprojekteringar rapport-

erades om i nära taget varje 

utkommande nummer. 
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Bild 12. Maria församlingshus i Helsingborg upplyst 

av lysämneskronor med bara vertikala lampor.  

Bild 11. Takarmatur, 

Firma Axel Anell. 
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Rännorna som synts i Thulehuset vidareutvecklades 

och plåten i sidorna kunde som tidigare nämnts bytas 

ut mot glas på grund av dels dess ljusspridningseffekt, 

dels en vidare möjlighet att dekorera ytan. De flesta 

aktiva företagen arbetade med liknande armaturer 

hängandes i en eller flera metallstänger från taket, så 

kallade pendelarmaturer. Vid sidan av tidigare 

nämnda belysningsföretag hade även andra firmor 

erkända för högkvalitativa produkter börjat rikta ljuset 

mot det dekorativa lysämnesröret. Bland dessa hör 

Nordiska Kompaniets verkstad, Böhlmarks samt 

Orrefors till de i dag mer namnkunniga (bild 13). 

Möjligheterna med det nya lysämnesljuset verkar ha 

ansetts alltför stora för att lämna någon armatur-

producent opåverkad. 1944 konstaterar emellertid den 

vid Orrefors glasbruk verksamma formgivaren (även på lysämnesrör) Fritz Kurtz att: 

 

De många hittills gjorda försöken att komma fram till en god och samtidigt vacker 

lysämnesarmatur visa mestadels ännu en viss osäkerhet. Vi få hoppas att vi genom 

armaturarkitekternas och producenters samfällda ansträngningar inom den närmaste tiden 

skola komma förbi det nuvarande experimentstadiet.
116

 

 

Det faktum att lysämnesröret tillverkades i olika längder skapade naturligtvis 

problemet att även armaturerna var tvungna att produceras i olika storlekar. 1942 kom 

det då tio år gamla företaget Axel Anell Rationell 

Belysning att patentera och saluföra pendelarmaturen 

”El-Dag” (bild 14). Modellen kom att få en stor 

spridning. Flera fördelar fick den att slå igenom såväl 

i kontorsbyggnaden (främst på chefsrum eller 

liknande) som i butiken. Genom löstagbara gavlar 

fanns möjligheten att sammankoppla ett ändlöst antal 

”El-Dag” i långa rader utan avbrott. Den största 

fördelen var emellertid att konstruktionen 

möjliggjorde att sidokontakterna kunde justeras i 

sidled genom en skena, något som därmed gjorde att 

armaturen var kompatibel för olika lamplängder.
117

 

För estetisk verkan fanns såväl sidoavskärmningar av 
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Bild 14. ”El-Dag” i flera sektioner 

hos AB Stille Werner. Dekorerade 

sidor av glas. Axel Anell. 

Bild 13. Armatur från 

Orrefors, 1943. 
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glas (med eller utan blästrad dekor) som plåt som tillval.
118

  

 

Den 10 januari 1945 var det så dags för invigning av riksdagshusets nya belysning. 

Hela anläggningen, där mest planering hade lagts ned på Folkpartiets sessionssal samt 

riksdagens andra kammare, var projekterad med lysämneslampor och blev ordentligt 

uppmärksammad med artiklar och bildreportage i både ERA och TFL. Förut hade 

ljuset alstrats från glödlampor. För att möjliggöra ett ändamålsenligt arbetsljus hade 

det tidigare krävs 40 stycken 150-watts-, en 1000-watts- samt en mängd 75-

wattsglödlampor utöver vägg-, tavel- och talarstolsbelysning med mera. Tak-

armaturen utgjordes av opalglasglober som innan lysämnesrörets införande ansetts 

vara det belysningstekniskt mest rationella hjälpmedlet. Andra kammaren är en 

mycket stor sal med en enorm blyinfattad glaslanternin i taket, ekbeklädda väggar 

samt frescomålningar av konstnären Axel Törneman (bild 15). Förutom att en ny 

belysning nu skulle minska driftskostnaden samt ge en jämnare och starkare belysning 

”… hade man att ta hänsyn till lokalens inredning och stil i övrigt”.
119

 

 

Ovanför lanterninen placerades 36 

stycken lysämnesrör vilkas starka 

ljusspridning motverkade kontrasten 

mellan ljusa och mörka partier i 

glaset sett underifrån, något som 

tidigare varit omöjligt att uppnå. 

Salens mest iögonfallande för-

ändring gentemot tidigare lär ha varit 

den för tolv lysrör konstruerade 

lysämneskronan som ersatt 1000-

wattsopalgloben. Bortsett från 

storleken utgick den formgivnings-

mässigt från samma principer som tidigare med vertikalt ställda glasskivor mellan 

vardera lysämnesrör (omslagsbild). Sammanlagt installerades 127 lampor och 

Riksdagen kunde med sin nya belysning minska effekten från 9000 till 5465 watt. 

Utöver ljuset i taket ansågs lysämnesrören vara enkla att integrera ”osynligt” i 

interiören, exempelvis i läktare och talarstol eller i lameller vid väggmålningarna.  

 

De vackra väggmålningarna som med förutvarande belysning inte alls kommit till sin rätt, 

försågs nu med dolda lysrör av typ ”sol”, dvs. en varmare dagsljusfärg som karaktäriserad av 

”solljus bakom lätta moln på söderhimmel.”
120
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Bild 15. Andra kammaren med lanternin, krona samt 

tre belysta frescomålningar i kupolvalven. 
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”Sol” var en av tre olika ljusfärger som producerades i Sverige vid tiden för 

undersökningsperiodens slut. Vid sidan av denna fanns ”dagsljus” för exakt 

färgåtergivning samt ”vit” för behaglig och för ögat bekväm arbetsbelysning.
121

   

 

Under första hälften av 1940-talet stod lysämneslampan i centrum när branschen 

rapporterade från nya belysningsanläggningar som installerats i landet. Gällande 

offentliga lokaler och arbetsplatser hade glödlampsarmaturen fått ta ett stort steg 

tillbaka gentemot sin långsträckta konkurrent. Lysämneslampan sågs helt enkelt vara 

som gjord för de platser där ett starkt och effektivt sken krävdes. Det fanns emellertid 

andra platser där glödlampan fortfarande höll ett starkt grepp kring belysningen. Än 

så länge var nämligen bostaden besparad det artificiella dagsljuset.  

Hemmet 

Så snart hemmens belysning kom på tal påpekade branschen att det fortfarande fanns 

mycket kvar att göra. Inte sällan var tonen dömande. Det fanns en tydlig diskrepans 

mellan kunniga och okunniga, där branschen såg sig som de förstnämnda. På samma 

sätt hade det låtit sedan belysningsteknikens allra första stapplande steg in i 

bostäderna på 1930-talet. Med lysrörets framfart på andra områden, fanns intresset 

även att bringa lysämnesröret in i bostaden. Reella försök tog emellertid inte sin 

början förrän några år efter installationen i Thulehuset. 1943 samt efterföljande år 

skriver Ljuskultur: 

 

Vi få väl räkna med att lysämneslamporna om någon tid komma att tränga in också i 

hemmen. Men innan så kan ske i nämnvärd utveckling behövs det flera lampstorlekar att välja 

på.
122

 Ett intressant tidens tecken är emellertid namnet på en nyligen utsläppt broschyr Nu 

tillverkas lysämnesarmatur även för hemmet.
123

 

 

Företaget bakom denna broschyr var armatur-

fabriken Malmö Metallvarufabrik (bild 16). SFL 

bejublade att det nu började skymta tendenser till 

en plats för lysämnesröret i bostaden. Först och 

främst förutspåddes dess utbredning i 

nyttoutrymmen som kök, badrum och hall, men 

samtidigt tvekade man inte att poängtera dess 

förutsättningar i andra utrymmen.
124

 Samma år 

hölls utställningen ”Framtidens Ljus”, anordnad av 

Siemens i Stockholm. Artikelförfattaren meddelade 
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Bild 16. 

Armatur för 

vardagsrum. 

Skärm av 

blommigt 

tyg. Malmö 

Metallvaru-

fabrik.  
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att besökaren bland lampetter, kronor och andra lysämnesrörsarmaturer för ”eleganta 

lokaler och heminredningar” även kunde beskåda en ny form av belysnings-

anordningar som ”… säkert kommer att uppskattas av inredningsexperterna”.
125

 

Denna nymodighet var en ljusramp avsedd att hänga bakom en kornisch ovanför 

exempelvis fönster eller draperier. På så sätt kunde ”dagsljuset” från lysämneslampan 

falla in på samma sätt som solljuset. Eftersom hembelysningen ännu var ett praktiskt 

taget otestat område i Sverige vändes branschens blickar i detta avseende ofta till 

andra sidan Atlanten. I USA hade propagerandet för lysämnesrör i hemmet gått några 

steg längre och flera mer eller mindre experimenterande försök uppmärksammades 

här hemma. ”Ett besök i morgondagens hem i USA” löd underrubriceringen till den 

omskrivna broschyren ”Electrical living in 194X” utgiven av elföretaget 

Westinghouse år 1944. Här demonstrerades framtidens helelektriska bostad.
126

    

 

Matlagningen, diskningen kylningen och frysningen av matvarorna, tvättning, torkning, 

mangling, strykning etc., allt sker elektriskt … Ur belysningssynpunkt är det framför allt av 

intresse att fastställa, att man är fullt övertygad om att lysämneslamporna komma att bli den 

dominerande ljuskällan även i hemmen.
127

 

 

I broschyren fanns lysämneslampor utplacerade i 

stort sett överallt, såväl kök och badrum samt 

vardags- och sovrum. På grund av den relativt låga 

takhöjden var armaturerna placerade direkt mot taket 

alternativt tätt mot väggen eller vid fönsterramper 

(bild 17) eller på fast inredning. Helrumsbelysning 

var något som tillskrevs stor betydelse i motsats till 

hemmets tillsatsbelysning.
128

 Det rapporterades 

emellertid snart om att lysämnesrör hade börjat 

tillverkas i cirkelform, vilket möjliggjorde att golv- 

och bordsarmaturer i framtiden skulle kunna komma 

att produceras i större och till formgivningen friare 

skala.
129

 Ramperna längs hemmets väggar ansågs, 

vid sidan av att vara ett effektivt sätt att åstadkomma 

en god och effektiv allmänbelysning, vara en lösning 

på problemet med otympliga och svårförflyttade armaturer i taket. Trots att 

entusiasmen från branschens sida var stor och att lysämneslampan var på ständig 

uppgång inom många fält under undersökningsperioden finns knapphändiga tecken på 

att bostäderna kom att acceptera lysämnesarmaturerna i någon större utsträckning och 
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Bild 17. Belysning med fönster-

ramper i amerikanskt hem, 1944. 

Här även med lysämnesrör ovan 

spegeln. 
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inte ett enda lysämnesreportage från svenska hem har funnits. I slutet av 1945 ansåg 

SFL att man gällande lysämnesrören kunde ”… konstatera en fortsatt stark 

frammarsch på alla områden utom hembelysningens, som fortfarande [utgjorde] ett 

för fluorescensljuset praktiskt taget obeträtt fält”.
130

 Vid sidan av att det är att vänta 

att tekniska landvinningar alltid tar tid på sig att acklimatiseras i samhället fanns det 

fler orsaker som säkerligen inverkade på dess tröga inträde i hemmen. Som redan 

påpekats ovan efterfrågades fler lamplängder. Den långsträckta formen var 

svårhanterlig i de ofta mycket trånga standardiserade folkhemshushållen som 

dessutom till råga på allt hade låga takhöjder. I princip uteslöt detta faktum varianter 

där vertikalt ställda lampor krävdes. Takarmaturer för horisontella lampor blev därför 

enda möjligheten, något som inte nödvändigtvis medförde problem ”… om man bara 

kan få den långsmala formen att passa i rummet”, som ERA kommenterade detta 

faktum 1944.
131

  

 

Ett steg i rätt riktning var att priset på lamporna sänktes kontinuerligt. Från 45 kronor 

1940 till 29 kronor 1944 och året därpå fick köparen ytterligare fem kronor i växel per 

lampa.
132

 Billigare ljuskällor möjliggjorde i teorin en större utbredning eftersom priset 

blev en mindre avskräckande omständighet, men det fanns ytterligare faktorer som 

försvårade att lysämneslampan skulle slå sig in bostäderna. Inledningsvis var en av 

lysämneslampans barnsjukdomar att den inverkade på radioapparatens frekvensvågor. 

Sändningarna stördes och ett brusade oljud uppkom oregelbundet.
133

 Det är i detta 

sammanhang viktigt att betänka att radioapparaten var en central samlingspunkt på 

samma sätt som teven senare kom att bli. 1944 uttryckte SFL således följande: 

 

Det [torde] bli nödvändigt att lösa avstörningsfrågan bättre, innan lysämneslamporna 

definitivt släppas in i hemmen … men hembelysningens stora område ligger inom räckhåll.
134

  

 

Radiostörningsproblemet kom inte att bli behjälpt förrän efter undersöknings-

periodens slut. Tillsammans med rapporter om att ljuskällans livslängd minskade 

avhängt hur många gånger lampan tändes respektive släcktes, en omständighet som 

var mindre betydande inom industri och affärshus än i bostäderna, spelade med stor 

sannolikhet även detta in på tröga införandet av lysämnesröret i bostäderna.
135
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VI. ANALYS, DISKUSSION & SLUTSATS 

 

När lysämnesröret kommersialiserades revolutionerades marknaden av helt nya 

möjligheter att belysa sin omvärld med. Det kan tyckas vara stora ord rörande en 

uppfinning som få personer i dag höjer ögonbrynen åt. Ser man emellertid närmare på 

det sätt som belysningsbranschen under 1940-talets första hälft talade om denna 

ljuskälla är det tydligt att tiden var en annan vilket gör att det går att få en klarare bild 

av anledningen. 

På tal om lysämnesröret. Analys av belysningsbranschens språkbruk. 

Inom den del av belysningsbranschen som kom till tals i ERA och TFL är det en 

obetingat positiv ton som framförs. Vid sidan av vissa tekniska tillkortakommanden 

ter sig lysämnesrörets beskaffenheter ha ansetts vara helt och hållet till gagn för 

samhället och det är under dessa första fem år svårt att hitta något som indikerar 

motsatsen. Inom diskursen var lysämnesröret synonymt med det ”artificiella 

dagsljuset”. Detta begrepp återkom gång efter annan oberoende vilken inriktning som 

artiklarna, reportagen och/eller reklamen hade. ”Dagsljus” inomhus hade varit ett 

positivt laddat begrepp inom branschen redan tidigare och går närmast att koppla till 

lysämnesrörets föregångare i urladdningslamporna, framför allt i kombination med 

glödljus, det vill säga i det så kallade blandljuset. Exempelvis gick det 1937 att läsa 

att ”beträffande blandljuset kan sägas att det alltid är 

överlägset glödljuset genom sin större likhet med 

dagsljuset”.
136

 Lysämneslampan svarade mot 

blandljuset med att med större exakthet imitera 

dagsljuset samtidigt som den kunde placeras i stort 

sett var som helst inomhus på grund av sin 

bländfrihet. Såväl på kontoret som industrin och i 

butikerna valde branschen att framhålla ”dagsljuset” 

som något högst fördelaktigt, vare sig det gällde att 

gynna ögon, ekonomi eller att få tyget i butiken att 

uppträda i sin egentliga skepnad (bild 18). I vissa 

fall kan det till och med vara nära till adjektivet 

”romantiserande”. ”Solljus bakom lätta moln på 

söderhimmel”, ”ljuset för dagen” eller ”dagsljuset självt är knappast bättre” är nog 

beskrivningar som få i dag skulle förknippa med lysämnesröret, men i dess ungdom 

endast knyter an till mängden av liknande allegorier med moder jords naturliga ljus.
137

 

Detsamma blev även synligt i reklamannonser där lysämnesljuset på mer eller mindre 
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Bild 18. Enligt Siemens rekom-

menderat ljus i butiken. 
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begripliga grunder sammankopplas med naturligt ljus, så som i Osrams annons, 

publicerad i ERA 1943, där ett lysämnesrör ståtar framför en landskapsvy med en 

friluftsmålare i aktivitet (bild 19). Lysämnesröret legitimerades med metaforer om ett 

kontrollerbart dagsljus. Nu kunde man i rationalitetens namn till och med reglera och 

anpassa det ”naturliga” ljuset för varje situation. 

 

Fokuserandet vid ”dagsljus” kan också ses som 

sammankopplat med det för tiden generellera 

förespråkandet av en rationell och ändamålsenlig 

tillvaro som inte minst var gällande på 

belysningssidan. Beträffande belysning med 

glödlampor hade branschen under hela 1930-talet 

och tidigare propagerat för de rationella 

belysningskriterier (utifrån begreppen lik-

formighet, bländfrihet, lämplig skuggbildning och 

ljusfärg samt ljusekonomi) som armaturen och 

ljuskällan tillsammans skulle åstadkomma. Det 

bör ha varit ganska enkelt att teoretiskt sett placera 

in lysämneslampan i denna diskussion utifrån dess 

grundegenskaper, något som säkert bidrog till den 

positiva synen. ”Bländfriheten”, som tidigare 

ansetts var den mest framträdande uppgiften för 

armaturen att lösa, ansågs inte längre vara aktuell att ta hänsyn till. Detta eftersom 

lysämneslampan alstrade lika mycket ljuset från hela röret samtidigt och därför inte 

hade en speciellt intensiv (och bländande) punkt. En lika strikt betydelse av begreppet 

”ljuspunkt” var inte förenligt med lysämneslampan.
138

 Vidare blev ljusekonomi och 

likformighet också mindre värdesatta som centrala begrepp för branschens 

propagerande av lysämnesröret. Det går således att se en förskjutning i innebörden av 

begreppet ”rationell belysning” där kriterier som bländfrihet, likformighet och 

ljusekonomi inte behövde åstadkommas eftersom de redan fanns inneboende i själva 

ljuskällan. Det är i detta sammanhang intressant att tillägga att man under 1940-talets 

andra hälft kom att ”upptäcka” att lysämneslampan trots allt orsakade bländning, 

vilket i denna kontext kan visa på att tilltron till den nya lampan i vissa fall tog lite väl 

skönmålande angreppssätt. 

 

När svårigheter med lysämneslampan uppdagas av skribenterna, till exempel lampans 

utdragna form eller barnsjukdomar som radiostörningar eller temperaturberoende, 

avslöjar det samtidigt branschens tilltro till ljuskällan. Man var övertygade om att 

problemen skulle lösas på sikt. Istället för de problem som uppstod, bör branschens 

positiva inställning till lysämnesröret kopplas till de problem löstes. Att man var 
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Bild 19. Osrams sätt att propagera 

för ”dagsljuset”.  
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övertygad om att lösningar komma skulle blir samtidigt ett bevis för att man 

förvissades om att ljuskällans var här för att stanna. Samma sak kan sägas om 

lysämnesrören i hemmen. Ett fåtal armaturer för hemmiljön hade börjat produceras i 

Sverige, men utvecklingen ansågs vara hämmad av lysrörets beskaffenhet samt till 

viss del av radiostörningarna. Andemeningen bland ERA:s och TFL:s skribenter var 

trots detta att lösningar komma skulle. Således attribuerades också lysämneslampan 

som just ”framtidens” och ”morgondagens” ljus i många avseenden. Intressant som 

kontrast till detta är att rapporten från Electrical living 194X faktiskt kom att ha rätt i 

de flesta framlagda avseenden. ”Matlagningen, diskningen kylningen och frysningen 

av matvarorna, tvättning, torkning, mangling, strykning etc., allt sker elektriskt”, 

något som faktiskt kom att bli verklighet. Dock må utställningen ha varit missvisande 

med tanke på att så gott som all hembelysning var av lysämnestyp. Med dagens facit i 

hand aldrig blev detta aldrig en realitet, men visar trots allt på den framtid som 

lysämnesröret spåddes, såväl i Sverige som utomlands. 

 

Lysämnesrör av ”dagsljusfärg” ägnades som sagt stor publicitet. Detta trots att en av 

fördelarna var att man genom ändrade av fluorescenspulver kunde framkalla andra 

färgvarianter, även om endast ett fåtal hann komma ut på marknaden under 

undersökningsperioden. Tillgången till andra färger nämns framför allt i reklam-

annonser men någon närmare argumentation i tidskrifternas artiklar har inte gått att 

finna. När ERA:s och TFL:s skribenter talar om lysämnesrörets placering i olika 

lokaler ligger tyngdpunkten antingen på rent tekniska funktioner, på att få ljuset att 

spridas på ett väl planlagt sätt, eller att själva armaturen skulle passa lokalen. Inte mer 

än i förbigående talas om de varmare ljusfärgernas fördelar respektive nackdelar i 

olika utrymmen som exempelvis hemmen. På grund av ljuskällans då unga år är det 

möjligt att potentiella brister ännu inte hade uppdagats i tillräckligt stor skala för att 

kräva skriverier. Den som under denna första period letar efter negativa omdömen om 

exempelvis lysämnesrörs fallenhet att alstra ett ovälkomnande och fysiskt påverkande 

sken, något som undantagsvis kunde höras under 1950-talet, gör sig sålunda inga 

besvär.
139

 Det är i detta sammanhang värt att betona branschen maktposition. Genom 

att det var utifrån deras centrala roll som informationsspridningen ut i samhället 

(genom flera olika kanaler) skedde bör med stor sannolikhet ett urval av information 

ha förekommit den bild av lysämnesröret som kom till tals. En i stort sett 

allenarådande positiv bild målades upp under ljuskällans första halvdecennium, vilket 

säkert spelade en betydande roll i hur lysämnesrörets förhållandevis snabba intåg i 

Sverige. Belysningsbranschen hade således makten att påverka hur ljuskällan skulle 

emottagas av samhället och bli ett ideal för god belysning.  
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Diskussion 

Mycket har hänt sedan lysämnesröret var en varmt välkomnad belysning. Dagens 

lysämnesrör med dess standardarmatur, en rektangulär låda av plast eller metall, ter 

sig ligga väldigt långt från de många varianter som kom ut på och förespråkades av 

den svenska belysningsmarknaden i början av 1940-talet. Man kan utan tvekan tala 

om en period av experimenterande där olika varianter verkar ha testat sin slagkraft på 

marknaden. De flesta modeller blev en parentes, medan några få fick en mera utbredd 

installation. Bland dessa fanns dels pendelarmaturen med rännor för kontor samt 

butiker, dels lysämneskronan för olika publika lokaler. I dag är främst den sistnämnda 

en främmande fågel när dagens lysämnesrör mera ter sig som rena nyttoobjekt utan 

någon dekorativ uppgift över huvud taget. Ljuskronorna sattes upp under 1940- och 

1950-talen men försvann efterhand, till en början från företagens produktkataloger 

och sedermera från mannaminne.  

 

En intressant fråga i detta sammanhang är hur dessa dekorativa versioner av 

”morgondagens ljus” kommit att bli en så bortglömd artefakt som de får ses vara i 

dag. I detta skede, när endast en liten bit av dess historia är röjd, är den naturligtvis 

omöjlig att svara på. Emellertid är frågan, anser jag, värd att ställa inför framtida 

forskning eftersom detta på ett tydligt sätt definierar en skiljelinje mellan då och nu 

och på samma gång fångar den tilltro som belysningsbranschen hade på det nya ljuset. 

Lysämnesröret var under den tidsperiod jag undersökt något helt nytt i jämförelse 

med tidigare besläktad belysning. Ljus som detta hade tidigare inte existerat. Utan 

ytterligare jämförelse går det i sammanhanget att finna likheter med hur branschen 

agerade vid introduktionen av glödlampan. Författaren Pamela W. Lurito citeras i 

Garnerts Anden i Lampan:  

 

Under viktoriansk tid visste konsumenterna i allmänhet inte exakt vad elektriciteten kunde 

göra, och följaktligen inte heller var elektriciteten inte kunde göra. Troligen gällde samma sak 

för dem som försökte sälja den.
140

 

 

På samma sätt, menar jag, går det att förstå branschens syn på och agerande med 

lysämneslampan. Glödlampan hade i början av 1940-talet för första gången fått en 

rival som teoretiskt sett skulle kunna konkurrera om samma installationsplatser. Kvar 

stod det faktum att ingen kunde förutspå precis vilken utbredning som den nya 

ljuskällan skulle komma att få. Möjligheten fanns till en i stort sett allomfattande 

spridning. I kombinationen med att lysämneslampan genom materialbrist och 

energisparande passade väl in med dyningarna från ett pågående världskrig gjorde 

detta att utvecklingen fick en rask start med vind i seglen redan från början. 

Ovissheten om hur lysämneslampan skulle mottagas fick branschen att prova sig fram 

på flera olika arenor samtidigt, med resultatet att mycket med dagens ögon kan ses 
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som rena experiment. Kontoret och den offentliga lokalen blev som vi sett ett lätt 

”byte” eftersom det var där som tidigare ljuskällor skapat de svårigheter och hinder 

som nu kunde lösas. Här kunde således lysämneskronor och andra varianter snart bli 

en realitet. I mindre, mer intima utrymmen var inte stora mängder glödlampor ett 

faktum och därmed fanns heller inget akut problem som sökte sin lösning. När den 

belysningstekniska rationalitetsdebatten började propagera för ett mera 

ändamålsenligt ljus i bostäderna under 1930-talet stod branschen inför problemet att 

människor i allmänhet redan hade vant sig vid en viss typ av glödlampsarmaturer. Det 

var därför svårt att påverka och ändra på dessa invanda mönster. Med en helt ny 

ljuskälla som för första gången kunde konkurrera på glödlampans områden skulle 

därför en öppning att så att säga ”börja om på nytt” kunna skönjas. Utan några sedan 

tidigare existerande traditioner fanns möjligheten nu att få människor att anamma en, 

enligt branschen, ”bättre”, mer rationell belysning i lysämnesröret. Dock kvarstod det 

faktum att utan några akuta belysningsbehov sett från användarnas (bostädernas 

ägares) sida fanns ingen efterfrågan och därmed stannade lysämnesarmaturer för 

bostäders sällskapsutrymmen mestadels på ritbordet och i framtidsutsikter.  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att sätta lysämnesröret på den 

föremålshistoriska kartan. Genom att ha kartlagt på vilket sätt som belysnings-

branschen kom att emotta denna vid tiden revolutionerande uppfinning anser jag att 

lysämnesröret och dess armatur från 1940-talet fått en inramning som tidigare helt 

och hållet fattats. Föremålsgruppen kommer naturligtvis inte att uppvärderas 

automatiskt, men klart är att det inte längre går att frånhålla lysämnesröret och dess 

armatur det anseende, framtidstro och estetiska verkan som det en gång besatt. Det är 

detta faktum, att dåtidens syn skiljer sig så väsentligt från dagens associationer med 

lysämneslampan, som gör lampan och armaturen intressant som artefakt och väl värd 

fortsatta undersökningar. Samtidigt som arbetet har gett svar på mina frågeställningar, 

har nya frågor uppstaplats kring lysämnesrörets outforskade historia. Framförallt 

anser jag att framtida forskning bör försöka röja när, hur och vilka bidragande orsaker 

som kan ha medverkat till att lysämnesrören under efterkrigstiden kommit att 

förändras både i formgivningsmässig utformning och möjligen också i anseende. 

Sammankopplat med detta ligger även att forskningsinsatser behöver genomföras på 

hur människor i allmänhet mottog det nya lysämnesljuset.  

Slutsats  

Under 1930-talet hade strävan efter att förbättra och vidareutveckla nya, mer 

rationella ljuskällor nått fram till lanserandet av dels volframrören, dels 

urladdningslamporna. Därmed fanns lampor som kunde frambringa ett starkt och 

långlivat ljus som eftersökts för stora lokaler. Medan belysningsbranschen såg 

potentialen och skrev spaltmeter var det i industrilokalerna som installationerna kom 

att sprida ljus. I andra delar av samhället lyste de med sin frånvaro. Den stora 

bidragande orsaken till detta låg i den ljusfärg som alstrades och som ansågs vara 
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direkt gjord för en viss typ av arbete där en bra urskiljningsförmåga var viktig. Färgen 

på ljuset var beständig och helt och hållet avhängig den gas som frambringade 

belysningen. Därför blev det heller aldrig aktuellt med någon breddning av 

användningsområdet. 

 

Den första stora installationen av lysämnesrör i Sverige skedde i Thulebolagens 

nybyggda kontorskomplex 1940. Lanserandet av lysämnesröret hade gett en lösning 

på flera av belysningsbranschens största aber gällande det rationella ljuset och 

entusiasmen var stor. Det gick nu att åstadkomma ett effektivare ljus med mindre 

åtgången energi samtidigt som bländning inte ansågs riskeras. Några få lysämnesrör 

bedömdes därmed kunna ersätta ljuset som i många fall tidigare varit skapat med stora 

mängder glödlampor. Ljusfärgen ”dagsljus” rönte stor uppmärksamhet eftersom det 

på artificiellt sett imiterade dagens. Begreppet blev ständigt återkommande i såväl 

reklam som artiklar. Ljuset ansågs bli en central del i arbetslokaler och i butiker där 

”rätt” färgbedömning var att föredra. Ytterligare två ljusfärger fanns att tillgå i slutet 

på undersökningsperioden som var avsedda att passa mera ”varma” miljöer.  

 

Branschen såg med stor framtidstro på den nya ljuskällan och de problem som hade 

lösts sågs starka nog att övervinna de i sammanhanget små besvär som samtidigt 

uppstått. På grund av sina positiva egenskaper sågs lysämneslamporna kunna brukas i 

flera olika utrymmen. Först och främst var det kontorslokalen samt offentliga lokaler 

som butiker, biografer och så vidare som fann sig med den nya belysningen. Industrin 

hamnade till en början på efterkälken i och med att det där dels redan fanns intensiva 

ljuskällor i form av urladdningslampor, dels genom att växelström (som 

lysämneslampan krävde) inte alltid fanns tillgängligt. Det fanns även tydliga planer på 

att så småningom införa lysämnesröret i bostäderna. Genom att behovet inte var lika 

närvarande som i större utrymmen kom emellertid inte lysämneslampan att bli aktuell 

för ett reellt införande i hemmet under 1940-talets första hälft, även om förslag på 

exempelvis dekorativ vardagsrumsarmatur provades på marknaden. 

 

Under lysämnesrörets fem första år går det att konstatera att några armaturformer blev 

mera frekvent brukade än andra. Uppbyggnadsmaterial för samtliga var uteslutande 

metall och/eller glas. På kontoren användes antingen indirekta rännor som speglade 

ljuset uppåt taket, eller så placerades lysämnesrören fritt utan avskärmning utanpå en 

”låda” innehållandes nödvändig elektronik. För den offentliga lokalen blev 

lysämneskronan en relativt vanlig syn: Kon- eller cylinderformad med vertikalt 

ställda glasskivor. Inte sällan dekorerades armaturerna genom abstrakta eller 

undertagsvis figurativa mönster. Vissa modeller hade lamporna synliga, medan andra 

hade dem inneslutna. 

 

Kännetecknande för belysningsbranschens sätt att tala om lysämnesröret under första 

halvan av 1940-talet är att tongången genomgående var positiv. En anledning till detta 
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kan ses i det faktum att lysämnesröret gav ett helt nytt, tidigare icke skådat ljus. De 

nya möjligheterna som lysämnesröret skapade överskuggade tänkbara hinder. 

Problem påpekades visserligen, men ideligen med följden att lösningar komma skulle. 

Det fanns en stark framtidstro till ljuskällan om att den både skulle utvecklas vidare 

och infinna sig på platser där den ännu inte hade kommit att slå sig in.
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V. SAMMANFATTNING 

 

I dag är lysröret (lysämnesröret) en ljuskälla som brukas dagligen utan att någon 

reflekterar över vilken viktig modernistisk uppfinning det en gång i tiden ansågs vara. 

Hitintills har lysämnesrören fullständigt fattats en historisk kontext som sätter dem 

och dess armatur på föremålskartan. Med utgångspunkt i de under 1930- och 40-talen 

samtida tidskrifterna Svensk Tidskrift för Ljuskultur samt Elektricitetens Rationella 

Användning syftar uppsatsen att ändra på detta genom att åskådliggöra hur den 

svenska belysningsbranschen såg och förespråkade lysämnesrörets inträde och 

användning gentemot ljuskällans föregångare. Undersökningsperioden sträcker sig 

från 1930-talets belysningssituation via lysämnesrörets introducerande 1940 och ett 

halvt decennium framåt. De två första delarna är historiskt narrativa medan den 

avslutande diskursteoriinfluerade analysen resonerar kring branschens sätt att tala 

kring den nya ljuskällan. Frågeställningar som besvaras är hur belysningsklimatet i 

Sverige såg ut före lysämnesrörets inträde, var/hur/varför lysämnesröret 

förespråkades, hur formgivningen av armaturen påverkades, vilka framtidsutsikterna 

var samt hur belysningsbranschen valde att tala kring det nya ”dagsljuset”. 

 

1930-talet var ett decennium där belysningsbranschen strävade efter såväl förbättrade 

armaturer som nya tekniska lösningar. Utifrån fem kriterier ansågs en så kallad 

rationell belysning erhållas: Likformighet, bländfrihet, lämplig skuggbildning och 

ljusfärg samt ljusekonomi. Oavsett vilken lokal som belysningsarmaturen var avsedd 

att hänga i eftersträvades samma grundkrav. Glödlampor med volframtråd var de 

överlägset mest brukade ljuskällorna med varianter på upp till 10 000 watt för stora 

lokaler. Vanligast var emellertid att man istället för wattantal justerade armaturerna i 

antal eller storlek. Detta medförde att större utrymmen inte sällan belystes med 

hundratals glödlampor. Så kallade volframrör blev populära från och med 1930-talets 

första hälft. Dessa byggde på samma tekniska princip som glödlamporna, men var 

stavformade. Volframrör som Osrams Linestra eller Philips Philora användes i 

offentliga lokaler och sattes inte sällan sammankopplade för att skapa en dekorativ 

verkan. Rent ljusmässigt var de emellertid inte mer fördelaktiga än sin droppformade 

släkting. Inom industrin kom de så kallade natrium- och kvicksilverurladdnings-

lamporna att slå igenom. Med hjälp av en gasurladdningsteknik liknandes den som 

senare skulle användas för lysämnesröret kunde ett starkt ljus med mindre åtgången 

energi åstadkommas. Ljusfärgerna blåvit och gult som uppstod av gaserna ansågs 

emellertid vara för misshagliga för att ljuskällorna skulle kunna användas i andra 

lokaler vid sidan av industrin. 

 

Under tiden kom lysämnesröret att introduceras på marknaden i USA 1938 och året 

därpå belystes världsutställningarna i New York och San Fransisco med det nya 

ljuset. Fördelarna med lysämneslampan var ett intensivare, mera ekonomiskt och 

enligt dåtiden ansett bländfritt ljus. Dessutom var nu ljusfärgen avhängigt det 
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fluorescerande pulver som insidan av röret täcktes av. Under undersökningsperioden 

kom tre färger att introduceras, men den överlägset mest propagerade blev 

”dagsljuset”. Först med en större anläggning lysämnesrör i Sverige blev 

Thulebolagens nya kontor i Stockholm. Långa rännor av plåt riktade ljuset uppåt i 

taket för att motverka reflexer i lokalen. Branschen bejublade ljuskällan som den 

första konkurrenten till glödlampan. 1942 kom Luma att bli först med att tillverka 

lysämnesrör i Sverige, tidigare hade Osram och Philips stått för distributionen. 

 

Utvecklingen gick efter introducerandet i rask takt på främst två områden: kontoret 

och den offentliga lokalen (butiker, kyrkor, biografer och så vidare) där det tidigare 

krävts mycket starka eller mängder med glödlampor för att sprida en adekvat mängd 

ljus. Med färre lysrör kunde man sprida ett starkare och billigare ljus. Armaturen 

ansågs såväl böra ha tekniska som estetiska uppgifter, avhängigt i vilken slags lokal 

den var ämnad att placeras. Lysämneskronan blev en modell som brukades inom 

offentliga lokaler och glas i olika former i olika armaturer hade inte sällan abstrakt 

eller figurativ blästrad dekor. I princip samtliga stora armaturfabriker ägnade vid tiden 

tid åt att formge lysämnesarmaturer för olika utrymmen. Även i hemmen 

förespråkades lysämnesröret ha en framtid, men under undersökningsperioden ter sig 

denna dock inte blivit mer än en parentes även om exempelvis Malmö 

Metallvarufabrik 1943 tillverkade varianter för bostadens sällskapsutrymmen. 

Rapporter från USA hjälpte dessutom till att spä på branschens framtidstro till 

lysrörens inträde i hemmen. 

 

”Dagsljus” blev branschens metafor för det nya lysämnesljuset som syntes i både 

reklam och artiklar. Helt i enlighet med det rationella fanns nu ett dagsljus som gick 

att kontrollera och anpassa för varje situation. Tonen kring resonemangen var 

genomgående positiv och ljuskällans många uppskattande egenskaper överseglade de 

problem som uppstått. I hemmen fanns inte samma behov att lysa upp med dagsljus 

och där hade heller inte problemet tidigare funnits med många armaturer som nu 

kunde bytas ut på några få. Utan behov stannade lysrörsarmaturer för hemmen på 

ritbordet. 
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