
Skönhet 
och generös 
värme till 
lägsta pris 

Den svenska kakelugnen utvecklades 

1 vedbristens tid I slutet av 1700-ta

let. Herrarna bakom denna snillrika 

och generösa värmekalla var general 

Fabian Wrede och arkitekt Carl Johan 

Cronstedt Sedan ett antal år tillbaka 

har kakelugnen också blivit ett konst

obJekt, kanske bäst representerat av 

Annika Svensson i Göteborg. 

AV 110 so1tc I tOTOC.1t.M1 ANZ..IKA w•NssoN 

M 
AN Mlsu HA en Cj?;en utmaning, som vcrkh
Ren sporro1r och tar en helt I ansprlk. ryckte 
Annika Svensson 

l·n !tkål kunde hon !tom keran11kcr gora p.i eu par llm· 

m,1r Men en kakelugn kr-Jvcr ett totJlt engagemang 1 

tre .. fyra mdnadcr, kan~ke mer SJ kake.lugnJr fick det 
bh Trot\ den komplicerade tekniska konstruktionen 
\om en bra kakelugn kr.:iVcr for ,ut fungera effektivt 
kunde hon and.l sk.lp.1 cu utrymme for sin ko1htn,u· 
hg..1 fnhl'l och kreauvnet HJr \kulle konst och 1rad1· 
t1omtyngd teknik forcnJ\ tall en egen nisch och !tamu
d1gl ett personligt uttryc.k 
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Dm ll>m• hon giorJ, '"' my< l.rt sto, ,,..... r.5 0< h m h•IT 
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Dm Uhtrlfadf' tnte b.lra v'irmc." ut.In o..ld Ur.1\.1.J.r 
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mtem1vt k.irlek.!troda g loden Mer sJalvklart ero11sk1 s..1g Jag sal
Ian funkuonellt konsthantverk 

ra~crna ar brunt och •V1tlJu!ibe1ge, Den Jr g)Ord I el t spel mel· 

Ian matt.1 och !{!ansande ytor, som !ikapas 1 hell ohkJ proccs~r 
Det J{Cr en livfullt glani.- och fargspektntm dJr varje k.lkelplau.1 
Jr unik Aven h.1r h.111dlardet om stora format Kakelugnen inne
håller fem rokgaskanaler 1 ett funktionellt syc;tcm som gor an 
den håller ~rmen upp ull tJugo ummar efter elden ~locknat 

Ugnarna t\r a lla sm sarsktlda karakt.1r och sm pcrsonhg:a ut• 
tryck. Det kan bero på en 1de hon nu eller. nar det galler bc
!itJllnm gar, de onskemål bcstJllaren har och de SJrsk1lda förut· 
sanningar det rum dar den ska placerns har For igen. det .rr 1 

,pclet mellan vtsion och praxis, mellan funktion och konstnariga 
uttrycksbehov formen och färgen kommer ull n.1r impulserna 
bearbetas av hennes personlighet. 

Nummers. 7 och 8 .1r Neapelgula med grona dekorauonsshng• 
or I p.l en gång natumara och jUgendmsp1reradc monster En 
,tr mord for eu nybyggt ,Eco-llouse, 1 Storbntanmcn M,u finns 
mång;1 detaljer ~om for mot den omgw.inde naturen Spj..tllvre
det har formen av ell kronhJortshom P.l den bl:\ncrade plåt· 
luckan finn!i. mönster av kJov.ir I skntt, tr.tv och så vidare Aven 
drailuckornJ ,tr formade efler hJortk.lo.,..cns form 5am .,lind IJ-

ter hon funktionerna beratta Denna ugn har gjons I tre snarlika 
men ohka vananter som finm I hem I England, Skottland och 
Sverige 

Ett annat specialprojekt ar den kakelugn som bestallts ull ful
le.rsrn gård I lluddmgc. D,1r har man mnallerat fyra ugnar, en 
från VJ.l)C århundrade, och \/Cm skulle gora den fr.\n tvåtuscnta
let om mte Annika Svensson? 

- Monstret fick ut~.\ frJ.n husets h1~tona och Jag tog med de 
eklov som mgår I husets vapen 

Så sk1dd1g och efterfrågad Anmka Svenuon .ir k.Jn hon mce 
försbIJa sig enbart !i0m kak<'lugnsmak.lre 

Hon har darfor en bredare wrks.lmht.'l som keramiker Hon 

har till exempel ock)å &JOrf en antal offenthga utsmyckntngar 
En .Jr I ett v.Jntnim p,\ Un1vers11ctssJukhu1ict, Orebro. H,,r fick en 
kakclugnsform en mer.i b1ldhg berydche eftef!iom man inte far 
elda I en ILlkelugn 1 ,jukhusm1IJ0 

- Jag v11le gcstalt.1 en trygghetens v.1rm.1 estetik. 
Tem.1t blev skog'lbjornmmt\J SpJJllannen har formen av en 

sporh,1u och det finm m.ing,1 Jndra natunnsp~rcrade detaljer 
Med hJ,tlp .iv elshngor och en .in1ftc1ell eld!itJ.d ges och ger Jven 
denn.1 kakelugn vJrme 

ETT AKTUELLT UTSMYCKNINGSUPP0UlG J.r (;Jcatle\-"f!"rkel I \oln.J 
HJr .irbetar hon med hksom nnnand<• lonner, bland ann.ar en 
knopp med en oppcn form och nnnande engober HJr k.mn> en 
medwten doft ;iv Sjut11otal 

Ett annat ar p.l Allebergsgymnas1et I FalkopmJ! O.u bednv ... 
guldsmedsutbtldnmg, s,\ del handlar om en u1smvdmm~ mN 
guldk.1111 

Utomhm, på tomten finns markJ1g-a m~ln~var 0.1r hJr 
hon lormg1vn plaulaggnmg 0t:h grasytoroch gJort bJnkar \Om 1 

s itt formspr.\k anknyter ull dc-t förlnstonska 
- Det Jr kul n,1r man f.ir tolka och tolka om historien ut1fr.ln 

sma egna konstnJrhga per.apl'kuv 
Mennes momhu\ut!lmycknmg d.1r utgår från <len forh1uon,k.1 

guldkragen fr-,\n 400-500-t.ilet I konceptet mg.\r oc.:k.,l en pro
grammenng .1v IJuset I samkl.ing med cntrch.allens IJ.r'g'l,.Jl.a 1 
bland Jnnat hcl.a (onsterva~n. en utsm~d.:.mng !IOm mneh.\llcr 
många moment som vanhgtvu mtl? 10)!.lr I en ke"ram1l..ef'\ .art11t:h! 

Annika Svensson .1rbetar ock,.\ \Om keramiker. drejar, ~~r 
och 1nodellerar , lera Det handl.ir om b.idc bru.k.\fon•m.\J och 
konst flon har 11II CM.•mpel gJon kcram1!lka blommor oc:h ~u 
ihop dem p.\ olika satt. De har bland annat fltt pnii pJ Up,m.1rl..l•t 

- Jag for..okte gt>ra en produkt .n dem, men det var inte'\.\ en· 
kelt med dessa omt.ihg.J former 

Nu h,u hon giort dem 1 svo1rt och ,,t lera wm gL•r ett ,mn,it ut
tryck I lon ha.r ocb,\ .arbetat ml'<l mJuka. bulhga lomwr d.tr d<"n 

konstnJrhga uunamngen har be\tåll I Jttgor.a den hJrd.1 br;and,1 
leran ,:\ ,ut den upple~ ,om mJuk. Hon J!lH oc:~l drcjo1de krul..ri, 

i mera ruffa former Od1 hon ho1r b1t1ggt pral..tkrukl,r, k1ull~ul.,1 
färger 

llon kan låtJ smJ idl'cr matenJlt,era sig lr.\n -,m.i bk1mmor till 
trenwten. kakelugnar 

Anmka Svcmson .ir wd,.hg('n <'Il J..er.amtkl'r ,om tar ,1g .:m 

ohka u1m.J1110J.!ar D 
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~>IDet är spännande när 
~ världen blir lite skev« 

... ~ ..... -.... \ Det som inte blir vackert 
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eller fult blir intressant 


