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Utställda föremål på Torget/Formex.

Läckra och greppvänliga från det anrika företaget Kähler.

Anki har ordet
Text och foto: Anki Belsander

J

Kähler vaser.

Nostalgiska och goda klubbor.

Utställda föremål på Torget/Formex.

Jättevackra terracottaklot för fyra ljus.

ag lovade i förra numret att jag
skulle skriva litet om Formexmässan som ägde rum i mitten av augusti.
Formex är en bra mässa idag. Många
utställare har snygga och överskådliga
montrar. Även om det inte är så påkostat som exempelvis i Paris, där man bygger upp hela hus och lyxar till det rejält,
så är nivån hög.
På Torget vid huvudentrén var som
vanligt olika miljöer uppbyggda med
rekvisita från flera montrar på mässan.
Retro, 50- och 60-tal dominerade men
även rustika träinteriörer i mörka kulörer fanns att beskåda.
Vi beställde hem riktigt fina nya varor
på mässan, bland annat lädersmycken
som en kvinna tillverkar själv. Så fina
armband! Vi säljer sedan länge samesmycken och jag ser dessa nya lädersmycken som ett mycket bra och mindre kostsamt alternativ.
Stora, marockanska, färggranna och
mönstrade fat och kannor som alla är så
vackra kommer senare i höst.
Alternativa förvarings- och tvättkorgar med lock, är jättevackra och mycket
välgjorda.

Axlings Linne.

Randiga, jättehäftiga vaser och stora
klot i lera för fyra ljus, läckra muggar
med speciellt grepp och frukostskålar
från danska Kähler, ett företag som i år
firar 175-års jubileum, är också på väg
in.
Riktigt tuffa bruksföremål: muggar,
skålar, tillbringare och assietter från
Nordal finns på plats.
Alla de montrar som under några år
kört med industri- och vintagelook har
sanerat sig själva, det har blivit mycket
mindre av den varan.
Visst, det är snyggt, men jag tycker
det är tråkigt när riktigt originella detaljer, och klädesplagg för den delen, blir
något som finns hemma hos de flesta
eller på var och varannan person. Originaliteten och spänningen försvinner
och det känns lätt tråkigt och uttjatat.
Det är inte meningen att låta negativ,
det jag menar är att det borde vara så
att om man gillar vintagelooken gör
man det förhoppningsvis oavsett trend
och gillar man 50-tal, så gör man även
det oavsett trend. Så enkelt är det dock
inte i realiteten, vi påverkas hela tiden
av influenser från media, reklam och

Utställda föremål på Torget/Formex.

omvärlden. Men det som är allra bäst,
är om man känner att det här stämmer
för mig! Man ska inte bry sig så mycket
om vad andra tycker.
Här kommer vi osökt in på det här
med inredningshjälp, som jag sysslar
med ganska mycket. Det känns alltid
viktigt för mig att locka fram vad mottagaren har för preferenser innerst inne
vad gäller stil, färg och form. Om du
som kund inte vet alls, försöker jag
komma fram till ett eller flera förslag,
som jag tror på själv och gillar och som
jag känner skulle passa just dig. Men
hela tiden rör jag mig i den sfär, där jag
känner för produkterna och stilarna.
Utanför detta har jag svårt att göra ett
bra jobb, är för mycket känslomänniska
för det. Det är superviktigt att du som
kund blir riktigt nöjd.
På möbelsidan fick vi redan i somras
in Novasoffan från Swedese, vacker som
ett smycke. Fåtöljen är på ingång.
Högklassiga fladdermusfåtöljer i kraftigt argentinskt skinn respektive fårskinn.
Ny Howardsoffa från Englesson. Deras soffbord i Hagaserien och ett jubileumsskåp: Englesson firar 50 år i år.
Ett vitrinskåp klätt med ett fantastiskt
tyg inuti som har ritats av den mycket
duktiga och spännande konstnären
Jessica Zoob.

Åsas Tomtebod, några av hennes vita tomtar.

Från Fogia får vi hem en Morrissoffa, en av Fogias absolut mest sålda
soffor genom åren, som tickar på hela
tiden och står sig mer än väl idag. Vi
har sålt Morris i cirka 15 år på Akeba.
Gott betyg! Fogia firar 40-årsjubileum
för Morrissoffan och den kommer att
säljas till kampanjpris under hösten.
Finns som fåtölj, tvåsits, tresits, hörn,
schäslong, jättefåtölj för två personer
och fotpall.
Välkomna in till staden och Akeba!

Marockanska fat.

Anki Belsander.
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