
Karin gjorde  
Sundborn levande!

K
arin Larssons hem i 
Sundborn är fortfarande ett 
ideal i stora delar av världen, 
fast hon varit död i nära 
hundra år. I det här samman-

hanget sätter vi henne före Carl, hennes 
berömde konstnärsmake. För nog var 
det Karin som satte störst prägel på 
Carl Larsson-gården eller Lilla Hyttnäs 
som namnet var från början.

Karins vävar och broderier, kläder 
och möbler, är ju själva sinnebilden 
för tidlös svensk design. Allt förevigat 
i hennes mans underbara målningar. 
Karin gick i bräschen för 1900-talets 
heminredningsideal och blandade allt 
som blandas kan, nytt och gammalt, 
second hand och folklig tradition med 
strömningar från världens alla hörn. 

Ja, det var till och med Karins för-
tjänst att Carl började använda deras 
hem med hela barnaskaran som motiv. 
Hon uppmanade honom att avbilda 
tillvaron inomhus istället för att tjura 
över att det inte gick att måla när det 
regnade. Hans bilder blev en kavalkad 
av hemtrevnad när den är som vack-
rast. Karin Larssons kreativitet blän-
dar världen än i dag. 

Ett levande hem
Hon brann av lust och lekfullhet,  
hämtade inspiration ända från Japan 
och är främst känd för eftervärlden 
som textilkonstnär. Karin vävde 

AV KRISTINA SVEDELL FOTO: TT

Det betraktas som det 
mest ursvenska som 
finns – Carl och Karin 
Larssons hem i Sundborn. 
Men trots att det var han 
som var familjens store 
konstnär, var det hon  
som skapade inrednings- 
idealet som lever än idag!

Carls målning 
av Karin och 
dottern Suzanne 
från 1885.

En  
svensk  
kultur- 
skatt
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Akvarellen där Karin läser i matrummet 
är målad av Carl. I bakgrunden syns även 
en målning föreställande paret. 

Draperier, 
broderier, 
kuddar och 
stolsöverdrag 
– Karins 
design 
genomsyrar 
hela hemmet. 
 ” Karins vävar och 

broderier är ju själva 
sinnebilden för tidlös 
svensk design

Världsberömda konstnärsparet Karin Larsson (1859–
1928) och Carl Larsson (1853–1919) skapade i sitt 
Sundborn ett inredningsideal som aldrig dör.

Matrummet är en mustig, 
men ändå så harmonisk, 

färgklick i de starka kulörer 
som så ofta återkom i 
Karins konstnärskap.

I Karins rum sov 
även de minsta 
barnen. Här är 

väggarna vitkalkade 
och taket  

målat grönt.  
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Karin, målad av Carl, på en 
av dörrarna i Sundborn.

En mycket känd bild från förmaket, 
dottern Suzanne vattnar blommor.

glesa brandgula gardiner för att 
släppa in i ett gyllene ljus. Inte undra 
på att även solen trivdes där. Hon 
gjorde hemmet och det liv de förde 
till en konst i sig, samtidigt som hon 
ombesörjde allt kring deras sju barn. 

I farten arrangerade hon ständigt 
små oaser för sin man att måla av. 
Vackra blommor året om, vackra fat 
och vacker mat och en alldeles för-
tjusande trivsam stökighet. Hemmet 
levde ju! Förmaket, där dottern 
Suzanne vattnar krukväxter på rad i 
blomsterfönstret, och målningen där 
sonen Pontus sitter i skamvrån vid 
en dekorerad kakelugn är gjorda i 
samma rum. Det finns flera kända 
motiv från just det rummet, som en 
målning där nästan vuxna Brita står i 
förgrunden mot blåvit-randiga gardi-
ner. Larssons förmak anses vara 
något av det mest svenska som finns 
och är ett ideal för skandinavisk he-
minredning. Naturligtvis är det 
Karin som både vävt mattorna och 
broderat dukarna. 

Innan hon reste till Paris och 
mötte Carl hette hon Bergöö i efter-
namn och var uppvuxen i Hallsberg 
med en mamma som älskade att 
handarbeta. Som 14-åring började 
Karin på Slöjdskolan i Stockholm, 
som så här i efterhand närmast kan 
jämföras med nuvarande 

Konstfack. När hon var 18 år kom 
hon in på Konstakademien. De 
abstrakta vävarna med spännande 
och personliga symboler började 
hon med först när hon blivit 40 år 
och sjubarnsmamma. Då satte hon 
sig vid gobelängvävstolen så fort 
hon fick en ledig stund …

Såg färgernas harmoni
Karin brydde sig inte om vad som 
ansågs passa när det gällde färg och 
form. Hon förstod att orange, lila 
och svart gjorde sig förträffligt mot 
allt ljust som genomsyrade hemmet. 
Så när hon målade i tråd, tyg och 
vävar blandade hon efter eget huvud. 
Hennes konstnärsöga såg färgernas 
harmoni inom sig. Carl Larsson frå-
gade förresten alltid henne till råds 
innan han avslutade en målning. De 
var konstnärsfränder och älskande 
livet igenom. Karin Larsson var öp-
pen för att väva det som föll henne 
in, så det kunde bli ett päron för att 
ett av barnen av en slump kom in 
med ett från trädgården. Tänk så 
frejdigt! Hon struntade blankt i att 
fästa alla trådar på baksidan av sina 
handarbeten, och kunde nöja sig 
med att brodera den del av en duk 
som skulle synas. Blev något fel lät 
hon det helt enkelt vara. Det gjorde 
bara handarbetet ännu vackrare. 

Förmaket är ett av Sundborns mest 
berömda rum, inrett av Karin och 
förevigat av Carl och hans pensel.
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För eftervärlden har Karin Larsson 
blivit mest känd som textilkonstnär, 
inte minst hennes vävnadskonst är 
beundransvärd.

Här syns Karins 
orädda glädje att 
blanda färger i 
sina textilier.

” Hon struntade 
blankt i att fästa alla 
trådar på baksidan av 

sina handarbeten

Huset byggdes ut och byggdes 
till under årens gång, barnen måste 
ju få plats att växa. Originellt och 
skönt blev det som bekant. Karin 
beställde egendesignade möbler 
hos snickaren i byn. Sängarna i 
hennes och småflickornas rum, 
rustika röda stolar och ett klargrönt 
klaffbord. Den kända blomstertrap-
pan är också hennes verk, skapad 
så att den inte tar något ljus från 
rummet. Må vara att snickaren 
muttrade över nymodigheterna, 
Karins gungstol tyckte han rentav 
var så ful att han forslade över den i 
skydd av mörkret. En möbel som 
var låg och bred och sittvänlig och 
kopierades långt senare av stora 
möbelföretag. Ikea har så klart 
hämtat massor av inspiration från 
Carl Larsson-gården. 

Familjen Larssons hem var funk-
tionellt och skönt för både kropp 
och själ. Detsamma gällde Karins 

och barnens kläder. Hon sydde och 
designade klänningar för egen del, 
och slopade korsetten. Det klassiska 
Karin-förklädet finns på mängder av 
makens målningar. Barnens kläder 
var till för att kunna leka i. Den röda 
klänningen som Brita bar när hon 
stod modell med julljus, äppelkorg 
och pösig luva är så välkänd att en 
mängd klädkedjor producerat lik-
nande. Men så där personligt hem-
sydda kläder i ull och lin och bomull 
är en sak i sig. Karin gjorde nästan 
allting själv. Och mitt i allt var hon 
dessutom en riktig matmamma. Hon 
skapade vegetariska rätter då sådana 
knappt ansågs ätbara, folket i byn 
talade en del om familjens märkliga 
matvanor. Karin saftade och syltade 
och lagade traditionell mat på sitt 
eget vis. Ett kryddland hade hon 
också. Naturligtvis doftade det  
sagolikt vid högtider men Karin 
gjorde även vardagen till fest. ■

I duken som Karin skapade till bordet i 
biblioteket på Sundborn ser man att hon 
inspirererats av den japanska estetiken. 

Överallt i  
Sundborn 

finns det spår 
av Karins 

skaparglädje.
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