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INRED LJUST
& KLASSISKT Skimrande skatter
Nytt år, ny inspiration!

Modern mix med tidlös mahogny
Möbler, detaljer och vackra mattor
Välkommen in
på Sätuna gård!

Experternas bästa tips

till smyckeskrinet

ANTIK LYX

Konst & design för
finsmakare

Vård & renovering

Makalösa
blyglasfönster

4DRÖMHEM
Underbara Gransholms herrgård • Stram elegans i Djursholm
1700-talsgården i Uppland • Historien lever i Riddarhuset

Grönt behåller
sin position som
trendfärg under
2018, en skön fond
till naturnyanser.

Tidig vår på Österby av
Brita Blomberg, 1972.

Makt och prakt
mellan pärmar.

L ÄSTIPS

Putsat
praktverk

Den rikt illustrerade boken
Riddarhuset har nyligen kommit
i en uppdaterad nyutgåva.
Finns bland annat i Riddarhusets
nätbutik på riddarhuset.se.
Läs mer om Riddarhuset på
sidan 66 i detta nummer.

FEM FR ÅGOR

»Jag ville lyfta fram
kvinnorna«
Beth Meurling teckar i en ny bok
en levande bild av uppväxten på
gården Österby i Sörmland.
Hur fick du idén att skriva Grön
duchesse och vita glacéhandskar,
som ju är en släktkrönika?
– Jag ville lyfta fram dessa kvinnor som
verkade i det tysta, de som förde traditionerna
vidare, de som höll ihop allt. Det var dem jag
ville hylla med boken.
Berätta hur boken fick sitt namn!
– Titeln ska alludera på den gröna färgen – hoppets
färg, grödans färg – och på de vita glacéhandskarna
som hörde till på alla de baler som anordnades på
slotten, godsen och gårdarna i trakten.
Du kallar boken för ditt testamente – vilken
funktion vill du att den ska fylla i framtiden?
– Jag vill se min bok som det jag lämnar efter
mig till kommande generationer, som en påminnelse
om ett arv att förvalta. Det gäller att kunna
glädjas åt de gåvor man fått och att kämpa sig
igenom de svårigheter vi alla möts av i livet.
Hur har responsen på boken varit?
– Jag har fått så många positiva reaktioner från
dem i min generation som känner igen sig, men
också från yngre människor som tycker det är
spännande att få läsa om hur livet tedde sig för inte
så hemskt länge sedan. Det har varit ett mödosamt
men också roligt och inspirerande arbete, och det
finns hjälp att få till den som tvekar inför att skriva
en bok. Jag skriver nu på min nästa bok!
Har du någon favoritepisod ur boken?
– Ja, dramatiken omkring min födelse den
17 november 1945, som pappa alltid berättade för mig
varje födelsedag så länge han levde, i ordalag som
bara blev starkare och mer uttrycksfulla med åren.
Grön duchesse och vita glacéhandskar kan
beställas på Adlibris.com.
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INREDNING

Brittisk mjuk
naturelegans

KONSTHANTVERK

FRÅN HAVET
TILL HEMMET

Snäckkonstnären Linda Fenwick,
verksam i England, skapar
förtjusande konstföremål, paneler
och inredda paviljonger av havets
skatter. www.lindafenwickshelldesign.com

Mjuka, dämpade och naturnära nyanser
och lin präglar Colefax & Fowlers senaste
kollektion. Soffan ovan är klädd i tyget
Carine ivory. Det rutiga tyger heter
Hurst Check, det randiga Tyrell silver. För
återförsäljare kontakta agenturen Cadoro.
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TEXTIL

Nytt med
nyanser

Europeiskt lin av högsta kvalitet
är basen när amerikanska
Cope, systerföretag till Calico
wallpaper, lanserar en
kuddkollektion:
www.shop.studiocope.com.

Ny tapetkollektion.

DESIGN

VÅGAD VILDA VÄSTERN
UPPÅT VÄGGARNA

Ta ut svängarna nästa gång det är dags att tapetsera!
Franska firman Pierre Frey hyllar Nordamerikas
ursprungsbefolkning med nya färgstarka tapetkollektionen
Grand Canyon. Svensk agentur är Frank & Cordinata.
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