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Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade 

träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1000 

medarbetare och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till 

Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. 
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Drivved i finrummet på Stockholmsmässan 
 

Idag, tisdagen den 5 februari, slås dörrarna upp för Stockholm Furniture & Light Fair. 

En av utställarna är den unga designduon Linda Hagberg och Thomas Impiglia. Deras 

utvalda bidrag Driftwood  – drivved – är en vacker möbelserie inspirerad av träets 

naturliga strukturer. Råvaran kommer från Helsingegran sågad av Setra i Färila. 

 

– Idén föddes ur ett intresse för trä som ett levande material, berättar Linda Hagberg. 

 

– Jag gillar att trä är så fogligt och kan formas till så många olika strukturer och gestalter. Det 

i kombination med nya digitala formgivningsmöjligheter genom parametrisk design lade 

grunden till Driftwood. 

 

Såväl materialet som inspirationen till Driftwood hittade de bägge formgivarna i naturen. 

Utgångspunkten var strändernas naturliga formationer av drivved och råvaran är hämtad ur de 

svenska granskogarna. Det färdiga resultatet är ett vackert utfört hantverk som för tankarna 

till både skog och hav.  

 

Helsingegran från Setra Färila 

– Granträ var idealiskt för det här projektet eftersom det både har en väldigt vacker struktur 

och är ett typiskt svenskt träslag. Det växer naturligt i de svenska skogarna och har en snabb 

tillväxt vilket gör det till ett miljömässigt hållbart material, säger Linda Hagberg. 

 

Möblerna är ihopsatta av sammanlagt 950 individuellt framtagna bitar av granvirke. Råvaran, 

som kommer från den vackert växande Helsingegranen, har sågats på Setra Groups 

anläggning i Färila och hyvlats av Setra i Valbo. 

 

Utvalda framtidshopp 

Linda Hagbergs och Thomas Impiglia jobbar till vardags som arkitekter i London. Deras 

möbelserie Driftwood finns till beskådan i monter VH02:02 i mässdelen Greenhouse på 

Stockholmsmässan. Greenhouse är en spännande sektion vigd åt formgivningstalanger på 

tröskeln till genombrott. Driftwood är speciellt utvalt bland ett stort antal inskickade bidrag 

till mässan.    

 

 

 
Om Stockholm Furniture & Light Fair: 
Stockholm Furniture & Light Fair äger rum på Stockholmsmässan i Älvsjö den 5-9 februari 2013, med 
öppet för allmänheten lördagen den 9 februari. Mässan är världens största mötesplats för 
skandinavisk möbel- och belysningsdesign med sammanlagt 730 utställare som visar upp sina 
produktnyheter. Driftwood återfinns i monter VH02:02 i mässdelen Greenhouse. 
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