RAPPORT
från
SOMMARUTSTÄLLNING
ELIN WÄGNERS LILLA BJÖRKA
SOMMAREN 2009

En utställning med modern design, Nutid möter tradition, genomfördes på Lilla Björka
under sommaren 2009. Utställningen arrangerades av Elin Wägner-sällskapet, som med
denna utställning ville manifestera att det gått 60 år sedan Elin Wägners död.

Bakgrund
Under de tolv senaste somrarna har stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka anordnat
utställningar på Lilla Björka och på så sätt kunnat locka nya grupper av besökare till platsen.
Följande utställningar har visats:
1998
1999
2000
2001

Sex kvinnliga skulptörer i Lilla Björkas trädgård
Siri Derkert och Fogelstadgruppen
”Småland i världen”, textila konstverk av Ulla Nordin, Nässjö
Kvinnliga konstnärer från Elin Wägners tid (verk lånade från Smålands
museum)
”Är världen inte hjärtlös kan vi fatta mod”, textila verk av Gunilla Skyttla och
Raine Navin, Kalmar
”Moderlighet”, skulptören Lena Lervik, Stockholm
”Vrede och kärlek”, teckningar och grafiska blad av Ann Margret DahlquistLjungberg (i samarbete med Ljungberg-museet i Ljungby)
”En annan värld”, konstverk av Eddie Figge (i samarbete med VIDA museum,
Öland)
”igenkännandets ögonblick”, målningar av Yvonne Jeppsson, Stockholm
”Jordburen”, keramik av Pernilla Norrman, Malmö
”Tusen ord i Småland”, en ordinstallation av Marianna Agetorp
”Nutid möter tradition”, modern design i samarbete med Möbelriket Småland

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Genomförande
Utställningens genomförande framgår av Marianne Enge Swartz rapport som medföljer som
bilaga.

Ekonomi
Utställningen har finansierats inom ramen för det långsiktiga kulturstöd som Växjö kommun
och Regionförbundet södra Småland sedan något år tilldelar stiftelsen. Kostnaderna för årets
utställning framgår av följande redovisning:
Konto
Reklam

Material

Poster
Annonser
Affischer och kort
Porto
Lampor, etiketter m.m.

kostnader
6863
7530
550
2194

Löner,
Löner och arvoden (inkl. sociala avgifter)
ersättningar Reseersättningar
Summa

22626
2100

totalt
14943
2194
24726
41836
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Tack
Styrelsen för Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka vill härmed framföra ett tack till Växjö
kommun och Regionförbundet södra Småland för de ekonomiska bidrag som möjliggjort
sommarens utställning på Lilla Björka. Vi vill också tacka Elin Wägner-sällskapet och alla
medhjälpare för deras insatser samt alla besökare som med sin närvaro visat att sommarutställningarna på Elin Wägners Lilla Björka är ett viktigt inslag i traktens kulturutbud.
Växjö 2009-12-10
Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka
Solveig Hammarbäck, sekr

Bilagor
Rapport från sommaren 2009 på Lilla Björka
Förteckning över deltagande företag
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Rapport från sommaren 2009 på Lilla Björka

Nutid möter tradition
Sommarens utställning i författaren Elin
Wägners hem Lilla Björka i den
småländska byn Berg var ett möte mellan
en smålandsstuga i funkisdräkt och svensk
möbeldesign med sikte på framtiden.
Möbelriket Småland och kulturjournalisten
Anna Lena Einarson skapade en levande
utställning i uppdaterad art déco-stil, som
anknöt till tiden för husets tillkomst. De flesta
av formgivarna var kvinnor.
I matsalen dukade också Växjö universitets
designstudenter upp nyskapade glasobjekt på
temat manligt och kvinnligt – ”Bord duka
dig”. På väggen hängde tallrikar med
kvinnoporträtt av keramikern Lisa Bengtsson
– ”Kvinnor emellan”. Kerstin Palm hade sytt
en kopia av klänningen, som Elin Wägner bar
vid inträdet i Akademien 1944. Den visades i
vardagsrummet.
Skrivarstugan, som ritades av Simon Gate
på 1930-talet, renoverades under försommaren
och återställdes till sin forna glans. Under
några veckor visades Marianna Agetorps
målningar, dikter och objekt där.

Bakgrund till utställningen
Initiativet till utställningen togs av Elin Wägner-sällskapets ordförande Marianne Enge
Swartz, som kontaktade Möbelrikets Johan
Sjöberg och diskuterade förutsättningar för att
anordna en designutställning på Lilla Björka
som gav nya perspektiv på själva byggnaden
och kunde nå nya målgrupper. En överenskommelse fattades mellan Möbelriket
Småland och Stiftelsen Elin Wägners Lilla
Björka. Anna Lena Einarson utsågs till koordinator och estetisk utformare av utställningen.
Marianne Enge Swartz deltog i uppbyggandet
av utställningen och hade ansvar för öppet-

Möte mellan gammalt och nytt i vardagsrummet

hållande. Anna Lena Einarsons arvode betalades av Möbelriket, utställarna stod själva för
transport och försäkringar. Stiftelsen påtog sig
enbart kostnader för affischer och kort, informationsmaterial i huset, etc.

Iordningställande
Förarbete till utställningen skedde vid
Möbelmässorna i Stockholm 2008 och 2009,
som besöktes av Anna Lena och Marianne.
Kontakter togs med utställare och följdes upp
efter urval av möbler. Vid mässan våren 2009
visades också den nya roll up-utställningen om
Elin Wägner i Möbelrikets monter.
De flesta möblerna levererades till Lilla
Björka V 12-13. V 14 sammanstrålade Anna
Lena och Marianne på Lilla Björka och
packade med hjälp av hembygdsföreningens
ordförande Bengt Göransson, Anna Lenas
”assistent” Anna och två designelever från
Möbelriket upp möbler och ställde på plats.
Dessutom gardinsömnad, städning och
fönsterputs bl.a. med hjälp av Sällskapsmedlemmarna Kerstin Axen Krag och Kerstin
Pharmansson. Dessförinnan hade Möbelriket
ombesörjt bortbärning av de flesta ickeoriginalmöblerna.
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Detta gjordes under veckan 14: städning *
fönstertvätt * tvätt av överkast i sovrummet *
byte av köksgardiner samt gardinstång * sömnad av nya gardiner i sovrummet och matsalen
* beskärning och omplantering av pelargoner
* sortering av linneskåp * målning och nytt
arrangemang av smyckesmonter * avfrostning
av frys och rengöring av kylskåp * nytt
arrangemang av EW-handdukar * nya överdrag solar + soffa i arbetsrummet * putsning
av luckor till kakelugnar * ommålning av
kupan till öppna spisen * arrangemang av EWporträtt i vardagsrummet * 3 värdinne-förkläden syddes upp av samma lintyg som
Fogelstadsoffans överdrag.
Inplastade informationsblad som berättade
om möblering och rummets användning under
Elin Wägners tid sattes upp i alla rum.
Besökare fick en folder om Lilla Björka samt
informationsblad om de utställda möblerna.
Tillverkarnas informationsmaterial fanns
också att tillgå.
Utställningen fotograferades av Pelle
Wahlgren för affischer och pressreleasematerial i slutet av veckan.
Redan 18 april fanns det en chans till en
första titt på utställningen då stiftelsen ordnade
ett föredrag av Astrid Surwitz om Astrid
Lindgren.
1 maj var det VIP-visning av utställningen
för landshövding Kristina Alsér samt inbjudna
(ca 50 personer). Efteråt bjöd Möbelriket på
brunch på Asa herrgård.

Invigning av Nutid möter tradition
Ett femtiotal personer var närvarande när
utställningen invigdes den 13 juni av
landshövding Kristina Alsér. 23 personer
deltog på kvällen i en subskriberad middag
(från Caféboden i Rottne) för att fira
invigningen. Vi dukade då i vardagsrummet
och detta gick bra eftersom utställningsmöblerna var lätta att flytta. Senare på kvällen
när disken var avklarad och möblerna
tillbakaflyttade var det eftersits med musik då
vi påminde oss om sista kapitlet i
Väckarklocka, när vännerna satt samlade över
en flaska vin rouge ordinaire och diskuterade
livskvalitet och vad som gör livet värt att leva!

Kristina Alsér och Charlotte Branting

Värdinnor på Lilla Björka

Gunnel Svensson BSweden får hjälp av Anna med
att sätta upp vardagsrummets ljuskrona.

Eftersom utställningen var mer omfattande än
vanligt kändes det angeläget att ha ett mer
omfattande öppethållande. I Bergsluft annonserade vi efter villiga värdinnor/guider och det
var inga problem med att fylla juni och
augusti. För juli månad hade Stiftelsen som
vanligt kontaktat tidigare guider från
Göteborg.
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8-13 juni. Nina Gahm-Lagerberg, Stockholm, hjälpte till med städning och en sista
hand inför invigningen. Curt Gustafsson
ordnade referensbiblioteket och plockade ut
böcker för försäljning. Patrik Hammarstrand
från antikvariatet i Växjö smorde alla Flory
Gates inbundna böcker, som flyttats till en
bokhylla i vardagsrummet där de inte blir
utsatta för direkt solljus.

Irma Lindén i Lilla Björkas kök

13- 22 juni.
Anita Olof-Ors och Irma Lindén, väninnor
från Norberg resp Fagersta skriver om
tiden på Lilla Björka:
Sommarens äventyr! Tänk att få bo och vara
guide och värdinna på Lilla Björka, Elin
Wägners hem i Bergs socken i Småland. Fyllda
av tankar och upplevelser att sortera hemma i
Bergslagen igen. Smålandslandskapet med de
många små byarna, stenmurarna, gläntorna i
skogen och de många levande jordbruken.
Det var som att färdas till en tid som på
många håll gått förlorad. Att få leva i huset
där Elin bodde och arbetade i många år. Att få

städa alla hörn och skrymslen gjorde att vi
lärde känna detta vackra hus som utstrålar
harmoni och vänlig skönhet. En skicklig
arkitekt, Carl Bergsten, gjorde ett bra arbete
utifrån Elins önskemål.
På ditvägen sörjde vi att inte få se Elins
egna möbler. Onödig sorg. Endast få
originalmöbler finns kvar och de moderna
möblerna och armaturen som i år ställdes ut i
huset passade så utmärkt bra i hennes rum.
Fick dem att lysa. Alla färgerna på hennes
väggar var ju hennes liksom planeringen av
rummen så visst var hon närvarande. Hon var
en modern kvinna som ville ha silvertak i
vardagsrummet och som säkert skulle ha
uppskattat att rummen nu fått vackra, nya
möbler och lampor. Varför inte fortsätta med
detta? Att istället för hopplockade gamla
möbler låta fler möbeltillverkare ställa ut de
bästa de har. Varför inte utmana IKEA?
Att berätta om Elin - om hennes böcker,
hennes insatser för jämlikhet, fred och miljö
för många glada och intresserade besökare
var mycket roligt. Vi fick lära oss mycket av de
som kom också. Vi sattes på prov. En dag kom
en kvinna som ville ha guidning. Jag berättade
och efter en lång stund avbröt hon mig med
att säga att hon bodde i byn, att hennes
föräldrar kände Elin och att hon själv varit
med på begravningen. Hon ville bara pröva
mig och tydligen blev jag godkänd.
Efter detta frågade jag lite mer om vad de
som kom redan visste innan jag började
berätta. Många ville veta mycket. Mycket
kunde vi svara på men inte om Elin var
vegetarian och helnykterist. Det fick vi
undersöka närmare. Några kom för den fina
utställningen, andra för själva huset men de
flesta för att få veta mer om Elin. Förvånande
många hade aldrig läst någon av hennes
böcker och då blev det en viktig uppgift att
visa och berätta om de böcker som finns att
köpa.
Trädgårdsarbetet då? Vi var försedda med
handskar och trädgårdsögon. Men vi visste
inte att Elin köpt en fårahage och att hon ville
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gården skulle förbli en sådan. Inga gräsmattor
men vilt växande blommor. Vi njöt av detta
varje dag, blommorna och gräset runt de
moderna trädgårdsmöblerna och det stora
spindelnätet som var kvar från en tidigare
utställning. Ja, som ett hedersuppdrag kändes
det och även om inte hela livet förändrades,
som för Birger Schlaug vid mötet med Elin, så
åkte vi hem berikade och mycket glada att ha
fått vara 11 dagar i Småland.
22-28/6 Birgitta Nilsson och Birgitta Rang,
väninnor från Göteborg
Ur dagboken 23/6: Tisdag. En strålande
solskensdag, som efter frukost började med
nya blommor i alla vaser, följt av högläsning
av Det första fotstegets moder ute på
verandan. 19 besökare. Några stannade länge
och avslutade med att fika på verandan, några
kände till Elin W väl och vandrade runt och
njöt av kombinationen modernt hantverk och
30-40-talsmiljön, åter andra lärde nytt men var
mest
intresserade
av
de
spännande
färgkonstellationerna i huset. Alla tog sig ned
till skrivarstugan.
Ur dagboken 26/6: Fredag. Cykeltur på
förmiddagen för att plocka nya blommor,
speciellt till arbetsrummet; vi ville pryda det
med tjärblomster som pendang till de fina
väggarna som många besökare kommenterar
gillande. Den ockrafärgade linjen som finns på
dörrar uppskattas också. I dag har vi för första
gången mött en besökare som spontant
uttryckt missnöje med temat Nutid möter
tradition. Besökarens förväntan att få ta del av
Elin Wägners ”atmosfär” uppfylldes inte. En
besökande
bibliotekarie
blev
mycket
inspirerad och skulle genast se efter om EW:s
böcker finns på hennes bibliotek.
Ur dagboken 27/6: Lördag. Strålande väder.
Så kom då äntligen den första dagen i
Bergveckan och besökarna strömmade in,
cirka 90 allt som allt, små barn oräknade. - Det
här var väldigt fint, sa medelålders man. – Oh
så fint detta var, vanlig kommentar från flera
besökare. Många var mycket intresserade av
interiören i detalj, så väl arkitektur som

färgsättning. En del tvekade inför det ’rosaröda’ arbetsrummets väggar, men köpte genast
förklaringen att den härrörde från tjärblomstren som växte längs vägen Elin gått så många
gånger från prästgården till kyrkan i Berg.
’Elin Wägner var tyst och försagd, hon satt
oftast tyst vid borden och yttrade sig först när
hon blev tilltalad, … men hon var en så´n fin
människa´, sa dottern till kantorn som spelade
vid Elin Wägners begravning – en hörsägen
för hon själv var inte född då.
Ur dagboken 28/6: Dagens besöksantal blev
96 personer i en jämn ström. Dotterdottern till
Nelly Kristofferson var här. Nelly K gav
värdefullt material till Elin när hon arbetade
med Vinden vände bladen. Bland besökarna
var också två systrar från Växjö, vars faster
Iris Persson var piga hos Flory Gate när Elin
låg på sin dödsbädd i Rösås.
Många uttryckte sin förtjusning över
utställningen. Färgkombinationerna i huset
tycks förtrolla de flesta, inte minst silvertaket
som speglar grönskan från träden.
29/6-12/7 Sofie Kuchler, Göteborg
Ur dagboken 4/7: Redan vid öppningsdags
vällde det in folk. Flödet fortsatte. Många
verkar komma speciellt för möbelutställningen. Totalt antal besökare 130.
13-17/7 Marianna Agetorp, Häradsbäck
Ur dagboken 17/7: Å så mycket beröm denna
designutställningen får. Härligt och jag håller
helt med dem. Min sista dag som guide här går
till ända och det har varit mycket goda dagar.
Stannar en natt till för att suga länge på denna
”sommarkaramell”. Låter mitt måleri hänga i
skrivarstugan sommaren ut.
18-29 /7 Marie Johansson, Göteborg
Ur dagboken 18/7: Riktigt kul att se årets
utställning, spännande möte/krock mellan
äldre och modernt. (En och annan möbel som
jag gärna skulle plocka med mig hem till
Göteborg).
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Ur dagboken 24/7: Under dagarna hittills har
nästan alla varit mycket entusiastiska över
årets utställning – vackert, spännande möte
mellan gammalt och nytt, smälter väl in – har
varit några kommentarer. Endast någon
enstaka har sagt saker i stil med – konstigt, för
modernt här, passar ej etc. Och jag håller med
majoriteten – det är en vacker utställning.
30/7-1/8 Marianna Agetorp, Häradsbäck
3 - 14 augusti Marja och Emilia Ramsin,
mor och dotter från Västerås

altanen. Sen var alla kvar och diskuterade
politik, miljö, Elin, feminism.
Ur dagboken 7/8: Kommentar från
utställningen - förundrade att det fungerar så
bra med Elins hus och modern design.
Ur dagboken 8/8: Många besökare som inte
kände till Elin eller hur mångfacetterad hon
var, uttrycker detta. Positiva reaktioner på
utställningen i Elins hus.
14 - 20 augusti Ingrid Brånvall, Örebro
Ur dagboken 18/8: Bildat par från Ängelholm
som sett affisch på Värdshuset i Lammhult.
Mycket imponerade av hur de moderna
möblerna passade i det gamla huset, som de
gärna skulle vilja kopiera.
21 - 30 augusti Märta Holkers, Stockholm

Märta Holkers vid skrivbordet
Emilia och Marja Ramsin på trappan till Lilla Björka

Ur dagboken 4/8: Mycket besökare, stort
intresse,
Förundran
över
Elin
som
föregångskvinna. Utställningen fick mest
positiv kritik. Många dras hit av
kombinationen gammalt/nytt. Stor fascination
över arbetsrummet och dess värme och färg.
Ur dagboken 6/8: Mycket fin kritik om
utställningen. På föredraget (Dialogen
fortsätter) kom 9 personer. Efter föredraget
gjorde vi te och bjöd på kakor. Det blev en
mycket trevlig stämning. Vi satt ute på

Ur dagboken 21/8: Medan jag lyssnade på
femnyheterna på radion i vardagsrummet såg
jag en ung kvinna titta in genom fönstret. Jag
bjöd in henne och krävde dessutom 20 kr i
entréavgift. Kort därefter anlände ytterligare
en kvinna. Hon betalade 100 kr och ville inte
ha någon växel tillbaka!
Ur dagboken 29/8: Besökarna har droppat in
hela dagen, den första gruppen kom prick kl
12 och den sista tittade in 17.45. Han ville
bara njuta av atmosfären och köpa litteratur
för 540 kr!
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Besökare på Lilla Björka
Under utställningstiden har Lilla Björka
haft nästan 2000 besökare. Försäljningen
har också varit mycket god.
Citat ur gästboken:
17/6 Nu har Caterina, Eva, Claudia och Johan
varit här. Det var spänande att se huset! Och
jättefint. Hon är en bra person. Vi gillar huset!
”Man kan hinna mycket mellan tårarna”.
18/6 Tack för ett härligt minne med två
förtjusande guider och värdinnor. Jörgen Wik
20/6 En härlig upplevelse. /Rolf Algeborn med
släkt
1/7 Tack för en fin utställning./Margareta och
Gunnar Fexby, Växjö
16/7 Här har tankar formats till ord och gör så
fortfarande under ekarnas lövsus. Tack för en
fin stund på Björka. Tänk att dessa moderna
möbler passar så bra in i detta gamla vackra
hus. Åh så fin skrivarstugan blivit. /Gunnel
Widerström, Stockholm
17/7 Här igen och får övernatta på Lilla Björka
med dess fina atmosfär. Mycket fin utställning
– gjord med känsla o kunskap för tidsandans
uttryck – då och nu. Elegant o trovärdigt!
/Pernilla Norrman, Malmö
17/7 Ny design när det är som bäst - i levande
gammal miljö! Marianna Agetorp
18/7 Oerhört smakfullt med gammal och ny
inredning. /Ove o Kristina Sigvardsson
5/8 Bra design står sig alltid. Det gamla och
det nya hör ihop. /Agneta, Linköping
21/8 Otroligt härligt hus och trevligt
bemötande!

Kajsa Holst berättar om trädgård

Sommarkvällar på Lilla Björka
Nio Sommarkvällar anordnades på Lilla
Björka med varierat program och bidrag
från Helge Ax:son Johnsons stiftelse och
Längmanska fonden.
Torsdag 2 juli - Senaste design i gammalt hus –
går det an? Kulturjournalisten Anna Lena
Einarson, projektledare för ”Nutid möter
tradition”, inbjuder till ett samtal. 25 åhörare
Torsdag 9 juli - Hur gestaltar man sin trädgård?
Kajsa Holst från Klockaregården i Ör ger tips, visar
bilder från Chelsea Garden Show och berättar om
”Drömmarnas trädgård”. 38 åhörare
Onsdag 15 juli - Bland funkiskåkar och betonghus.
Modernismen i Kronobergs län. Antikvarie Samuel
Palmblad, Smålands museum, berättar.
13 åhörare
Torsdag 23 juli - Trettio år i världen. SR:s förra
utrikeskorrespondent Lars Gunnar Erlandson ger
glimtar från sin uppväxt i Åseda och sin tid i Asien,
Mellanöstern och USA. 24 åhörare
Torsdag 30 juli - Europakartan i matrummet.
Marianne Enge Swartz, ordf. Elin Wägnersällskapet berättar om Elin Wägners
internationella engagemang. 4 åhörare

Arbetsrummet med orginalsoffa och ny matta
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Torsdag 6 augusti - Dialogen fortsätter. Marja
Ramsin, litteraturvetare och fritidspolitiker i
Västmanland, talar om miljö och ekologi med
avstamp från Wägners bok från 1932.
9 åhörare

Lilla Björka i media
Annons i Upptäcktsresan
11 juni kom Gunilla Hellgren från TV4
och fotade för morgonens inslag på tv.
12 juni förnyad kontakt med
Smålandsposten om att inför citat av
Elin Wägner, som tidningen redan fått.
15 juni artikel i Smp med Birger
Schlaug och Peter Forsgren.
30 juni intervjuades Marianne på Lilla
Björka av Marina Eliason på P4.
Notiser i Sköna hem, Residence
(5/2009) och Femina (juli 209)
Smålandsposten hade Elin Wägnercitat under sommaren, annonsering
samt kalendariet på nätet om
”Sommarkvällar på Lilla Björka”
6 augusti, notis i Värnamo Nyheter
7 augusti, stort uppslagen artikel med
bilder i Jönköpingsposten
22 augusti intervjuades Märta Holkers
på Lilla Björka av Ulla Strängberg, P1
Elin Wägner-antologin Det första
fotstegets moder, som kom ut i maj,
recenserades i DN, SvD och flera
landsortstidningar vilket kan ha
bidragit till intresset för utställningen.

Torsdag den 13 augusti - Tango för alla. Emilia
Ramsin berättar om tangons historia och inbjuder
till de första stegen. Carlos & Emilia avslutar
kvällen med dansuppvisning. 9 åhörare/deltagare

Tack!
Emilia och Carlos dansar tango

Torsdag 20 augusti - Formge för alla sinnen.
Professor Erika Lagerbielke talar om design, hur
design påverkar alla sinnen och om hur sinnen
används för att skapa god design. 31 åhörare
Tisdag 25 augusti - Friblåsarna i Sverige. Svenskt
studioglas från 1968 till idag. Kulturjournalisten
Märta Holkers berättar om ”The Studioglas
Movement” i USA och friblåsarna i Sverige.
11 åhörare.

Det var en dröm som gick i uppfyllelse i och
med utställningen Nutid möter tradition på
Elin Wägners Lilla Björka.
Stort tack till Möbelriket Småland, utställarna
som generöst lånade ut möbler och rekvisita
och till alla andra som bidrog med kunnande
och arbetsinsatser av olika slag till att göra
utställningen så fin och Lilla Björka så
välkommande för besökarna.
Stockholm den 11 oktober 2009
Marianne Enge Swartz
ordf. Elin Wägnersällskapet
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Bilaga till rapport Lilla Björka sommaren 2009

Nutid möter tradition
Samordnare: Möbelriket Småland
Producent: Anna Lena Einarson

Följande företag har bidragit med lån till utställningen:
Bsweden Belysningsbolaget, Herråkra
Bruno Mathsson International, Värnamo
Byarums bruk, Byarum
Design House Stockholm
Karl Andersson & Söner, Huskvarna
Källemo AB, Värnamo
Kateha, Värnamo
Lammhults Design Group AB, Lammhult
Olby Design, Stockholm
Orrefors Kosta Boda
Nola, Malmö
SMD Design, Reftele
Stolab, Smålandsstenar
Svenssons i Lammhult, Lammhult
Växbo lin, Bollnäs

