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Förord / Introduction

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifierar föremål från slutet av 
1960-talet till slutet av 1970-talet som har ett personligt eller familjärt samband med 
människorna och samhället under denna tid, och som innefattar en särskild känsla 
av tillhörighet, en önskan att vara en del av det moderna svenska samhälle som tog 
form vid den tiden. Resultatet av detta kollektiva sökande är en samling artefakter, 
företeelser och föremål i hemmet, sammanflätade med rika personliga berättelser och 
upptäckter. Dessa inbegriper en försäkringsförsäljares portfölj, en rullbandspelare 
som fångade ett populärt radioprogram med en pratshow, en inspelning med en 
landsflyktig somalisk författare, tidiga exemplar av plastleksaker, diabilder från 
semestrar, vykortssamlingar och super 8 filmer, textiltryck med popmönster och 
mönster för klädesplagg, lokala grönplanteringar, en affärskedjas lansering av ett 
anti-varumärke, den revolutionerande ”du”-reformen, och andra samtida referenser, 
som ett svenskt kvinnomanifest och en populär oljevärmare från Iran. Stadsmuseets 
visningslägenhet i Tensta på Kämpingebacken 13, tjänar här som en tidskapsel som 
öppnar en hel värld bakom dessa YTTERST vardagliga föremål.

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifies objects from the late 1960’s 
to late 1970’s that have personal or familial relationship with the people and the 
communities who lived during this era, and that embody a specific sense of belonging, 
a desire of being part of the modern Swedish society TAKING shape at that time. THE 
result of this collective search is an assembly of artefacts, customs and domestic tropes, 
intertwined with rich personal stories and discoveries. These include the briefcase of 
an insurance salesman, the reel-to-reel tape recorder that captured a popular talk-
show’s evening broadcasts, audio of a Somali literary exile, the early launch of plastic 
toys, vacation slide shows, postcard collections and super 8 films, Pop textile prints and 
clothing patterns, local green plantings, supermarket anti-consumer campaigns, the 
revolutionary “du” reform, and other contemporary references, like a Swedish feminist 
manifesto and a popular oil heater from Iran. The City Museum’s model apartment in 
Tensta, located at Kämpingebacken 13, serves here as a time capsule that unfolds an 
entire universe behind these UTMOST everyday objects.
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Stadsmuseets visningslägenhet i Tensta           City Museum’s model apartment in Tensta
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Artefakter / Artefacts

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS is a collaboration made in the context 
of Tensta Museum: Reports from New Sweden at Tensta Konsthall and the Urban Re-
Mix course at Royal Institute of Art (KKH) in Stockholm. This experimental platform for 
understanding and engaging issues dealing with residential mass housing, new towns 
and other modernist utopian projects that were designed in postwar era Sweden and 
beyond, has been conceived by STEALTH.unlimited (Ana Dzokic and Marc Neelen) and 
Peter Lang (Professor in Architecture Theory and History, Mejan Arc KKH) and realised 
together with participants of the Urban Re-Mix course 

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS är ett samarbete mellan Tensta 
Museum: Rapporter från nya Sverige på Tensta konsthall och kursen Urban-Re-Mix på 
Kungliga Konsthögskolan (KKH) i Stockholm. Denna experimentella plattform för att 
förstå och delta i frågor rörande storskaliga hyresbostäder, nya bostadsområden och 
andra moderna utopiska projekt, som utformades i efterkrigstidens Sverige och tiden 
därefter, har skapats av STEALTH.unlimited (Ana Dzokic och Marc Neelen) och Peter 
Lang (professor i Arkitekturteori och historia, Mejan Arc KKH) och förverkligats 
tillsammans med deltagarna i kursen Urban Re-Mix



Aladdin Aladdin

By Mohammad Hossein Abbasi

Aladdin is the name of a popular oil heater used between 
1960-1980 in Iran. It had several functions like lighting, 
warming food and water and heating rooms, according to 
their size. They were designed to be portable though some 
were designed for much larger room dimensions. 

When I was born in 1986, Aladdins had already been replaced 
by the electic heaters, water radiators and other advanced 
heating systems based largely on gas or electricity. Hence, 
Alladins were mainly used in some rural areas that didn’t 
have electricity or gas.

During Iran-Iraq war in the 1980s, Tehran was under rocket 
attack and for about one year we moved to a rural area 
around Tehran without electricity and gas so the only solu-
tion was Aladdin. I was a kid but I do remember many scenes 
when we used to gather around Aladdins for warming of 
foods, studying and actually being warm. As I remember 
there, in that time I experienced a different lifestyle.

In our home in Tehran I spent most of my time in my room 
and playing with my toys or watching cartoons in the living 
room. In that year we used to spend most of our time around 
Aladdins without any TV and listening to the radio for keep-
ing in touch with war news. Although in some cases specially 
in a room without ventilator or window they were so danger-
ous, they were multi-function devices with variety of benefits 
that consumed super cheap oil in that time.

Today Aladdin is part of history not only as 
an old type of heater but also the lifestyle it 
influenced.  During the nights or winter families gathered 
around to have light, heat and keeping food or water warm. 
It seems that Aladdins were the rule in most contemporary 
homes.

Av Mohammad Hossein Abbasi

Aladdin är namnet på den populära oljevärmare som 
användes mellan 1960-1980 i Iran. Den hade flera 
funktioner som till exempel belysning, värmande av mat, 
vatten och och även uppvärming av olika utrymmen i rum, 
beroende på deras storlek. De var utformade för att vara 
bärbara även om vissa var utformade för mycket större 
rumsdimensioner.
 
När jag föddes 1986, hade Aladdin redan ersatts av 
elek triska värmare, vattenradiatorer och andra avancerade 
värmesystem som bygger till stor del på gas eller el. Därför 
användes Alladin främst i vissa landsbygdsområden som 
inte hade tillgång till el eller gas.
 
Under Iran-Irak kriget på 1980-talet, var Teheran under 
raketattack och under ungefär ett år flyttade vi till ett lands-
bygdsområde utanför Teheran utan el och gas, så den enda 
lösningen var Aladdin. Jag var liten men jag minns många 
scener där vi brukade samlas runt Aladdin för att värma 
mat, studera eller bara för att bli varma när vi frös.

Som jag minns det, så upplevde jag en annan livstil än 
vårt hem i Teheran där jag brukade tillbringa större delen 
av min tid i mitt rum och leka med mina leksaker eller 
titta på tecknad film i vardagsrummet. Men under året på 
landsbygden brukade vi tillbringa större delen av vår tid 
runt Aladdin utan TV och lyssna på radio för att lyssna på 
krigsnyheter. I vissa fall gjorde vi det i ett rum utan fläkt 
eller fönster vilket var farligt.
 

Idag är Aladdin en del av historien inte bara 
som en gammal typ av värmare, men också 
den livsstil som påverkas. Då brukade familjer 
samlas under nätterna eller vinter tillsammans för att få 
ljus, värme och för att hålla mat eller vatten varmt. Det 
verkar som att Aladdin ersatte normen i de flesta moderna 
hem.





Tandberg Serie 14 

bandspelare

Tandberg Serie 14 

tape player

Av James Barett

Jag har valt en bandspelare av modellen Tandberg Series 14 
som en artefakt för Tensta Museumlägenhet eftersom jag 
tror att den speglar de demokratiska värderingar och sociala 
möjligheter som associeras med Miljonprogrammet.

Företaget med samma namn tillverkade Tandbergspelaren 
mellan 1968 och 1978 i Oslo, Norge. Tandberg höll en hög 
kvalitet och användes i skolor, universitet och i hemmen i 
Sverige. Den gav vanliga människor möjligheten att spela in 
ljud, men också abstrakta kollage eller sina omgivningsljud. I 
och med detta utgör Tandberg början till den läs/skriv-kultur 

som idag är standard genom digitala medier. Människor 
kunde både producera och konsumera media 
med sin Tandberg. 

Likt skrivmaskinen i början av 1900-talet, gjorde 
bandspelaren det möjligt för människor att spela in och 
därmed representera och även abstrahera sina erfarenheter 
och idéer. Men till skillnad från skrivmaskinen, krävde 
inte Tandberg några speciella färdigheter (exempelvis 
läskunnighet) för att fungera. Så länge någon kunde tala och 
lyssna, blev hemmaproducerade ljud tillgängligt. 

Själva Tandberg-spelaren är här kompletterad en upphittad 
inspelning från början av 1980-talet av den landsflyktige 
somaliska författaren Nuruddin Farah (f. 1945). På bandet 
talar Farah om sitt författarskap, så väl som det Somalia han 
växte upp i och om diasporan och exilen han var en del av. 
Den somaliska diasporan är en viktig del av Tensta idag. 
Således är nästan 50 år av Tensta historia förkroppsligat 
i Tandberg Series 14-bandspelaren, från idén om 
miljonprogrammet till tanken om mångkultur i Sverige idag.

By James Barett

I have chosen a Tandberg Series 14 reel-to-reel tape 
player as an artifact for the Tensta Museum Apartment 
as I believe it reflects the democratic values and social 
possibilities associated with the Million Program (Swedish: 
Miljonprogrammet). 

The company of the same name manufactured the Tandberg 
between 1968 and 1978 in Oslo, Norway. Tandberg was a 
high quality device that was used in schools, universities and 
homes in Sweden. It placed media in the hands of ordinary 
people, allowing them to record audio and even abstract and 
collage the sounds around them. In this sense, the Tandberg 
represents the beginnings of a read/write culture that is 
standard with digital media today. People could produce 
media as well as consume it with the Tandberg. 

Like the typewriter in the early 20th century, the reel-to-reel 
tape recorder enabled people to record and represent and even 
abstract their experiences and ideas. But unlike the type-
writer, the Tandberg did not need extra coding (i.e. literacy) 
to operate. As long as someone could speak and listen, home 
produced audio became accessible. 

Finally, the Tandberg player here is accompanied by a found 
recording from the early 1980s of the exiled somalian writer 
Nuruddin Farah (b. 1945). On the tape, Farah speaks of his 
writing, as well as the Somalia he grew up in and of the 
diaspora and exile he was part of. The somalian diaspora is 
an important part of Tensta today. Thus, almost 50 years of 
Tensta history is embodied in the Tandberg Series 14 reel-to-
reel player, from the aspirations of the Million Program to the 
multiculturalism of Sweden today.





Swedish Women-Swedish Men Swedish Women-Swedish Men

Publikation med engelsk text och engelsk titel av 
Anna-Greta Leijon, utgiven av Svenska institutet, 1968 
Av Ana Dzokic

Då jag förra sommaren dammade mina morföräldrars 
bibliotek i en liten bergsby i Serbien, hittade jag plötsligt tre 
av Svenska institutets publikationer från 1968. En av dem 
tilldrog sig min uppmärksamhet, då den avbildade ett 
sammanträde, där en blond leende kvinna i rött sitter som 
ordförande vid ett möte för flera män med en kopia av 
Picassos ”Guernica” övervakande dem. Det tog inte lång tid 
att räkna ut hur denna bok hamnade här.

År 1952, efter krigsåren som flyktingar, av vilka några till-
bringades i byn Donji Dubac, återvände mina morföräldrar 
hit för att hjälpa människorna i denna utfattiga landsbygd. 
Det som uppenbarade sig var ett vågspel som skulle  
resultera i ett kvinnokooperativ, som etablerades vid slutet av 
1960-talet med över 700 kvinnliga medlemmar. Bortsett från 
att ge dem möjlighet att tjäna en extrainkomst genom att 
göra textilier, var detta främst en emanicipationssträvan, som 
i min mormors föreställning även innefattade utbildnings-
resor. 1969 skulle kooperativet nå Stockholm med en buss.

Och det är då som de får Swedish Women – Swedish Men, 
en publikation skriven bara ett år tidigare av Anna-Greta 
Leijon. Vid den tiden var författaren en statstjänsteman 
anställd av Arbetsmarknadsstyrelsen. Bara några år senare 

skulle hon få sin första ministerpost. Boken fokuserar 
på den svenska välfärdspolitiken och dess 
strävanden efter en jämlik ställning för kvin-
norna i samhället, i synnerhet beträffande 
arbetsmöjligheter. Den skildrar ett nästan utopiskt 
mål i form av ”en oblodig revolution” och ett motstånd bland 
kvinnor för att komma dit. Genom en oväntad händelse-
utveckling fick jag i november 2013 möjlighet att träffa 
Anna-Greta Leijon, inte bara för att få hennes signatur i 
boken efter alla dessa år, utan också för att diskutera 
politiseringen av jämställdheten i Sverige i dagens 
perspektiv. 

Publication, by Anna-Greta Leijon, published by Swedish 
Institute, 1968
By Ana Dzokic

Last summer, while dusting off my grand parents’ library in 
a tiny mountainous village in Serbia, suddenly I came across 
three publications of the Swedish Institute from 1968. One of 
them attracted my attention, picturing an office meeting, where 
a blond smiling woman in red chairs a meeting with a several 
men, with a copy of Picasso’s Guernica overlooking them. It did 
not take long to figure out how this book ended up here.

In 1952, following the war years as refugees, some of which 
were spent in the village of Donji Dubac, my grandparents 
returned here to give support to the people of this impoverished 
hinterland. What unfolded was an adventure that would result 
in a Women’s Cooperative being established by the end of 
1960’s with over 700 female members. Apart from giving them 
the possibility to earn additional living by making textiles, this 
was foremost an emancipatory endeavour that, envisioned by 
my grandmother, included also educational journeys. By 1969 
the Cooperative would, on a bus, reach Stockholm.

And that is when they got Swedish Women – Swedish Men, 
a publication written only a year earlier by Anna-Greta Leijon. 
At that time the author was a civil servant, employed by the 
Labour Market Board. Only a few years later she would get 
her first Minister’s position. The book focuses on the 
Swedish welfare state policy and its aspirations 
for an equal position for women in society, 
particularly in relation to work possibilities. 
It depicts an almost utopian aim of a “bloodless revolution” 
and resistance, among women, to get there. In a great turn of 
events, in November 2013, I had a chance to meet Anna-Greta 
Leijon, not only to get her signature in the book after all these 
years, but also discuss the politicisation of gender equality in 
Sweden from today’s perspective. 





DUX bandspelare från 1961 DUX tape recorder from 1961

with Hyland’s Hörnas (Hyland`s Corner) talkshow 
By Antonie Grahamsdaughter

Dux reel taperecorder model SA 6127 A from 1960 with 
recorded Jazmusik from the USA and talkshow with Hylands 
Hörna from the Swedish radio and televison. This was the 
only opportunity in the home to document programs and 
music before video recording was launched in 1979 with 
VHS tapes.

I came as a child to Sweden during the 60’s and I remember 
the reel tape recorder was used extensively in our home. 
It was stored in a designed string shelf together 
with a black and white TV and books. The tape
recorder was turned on during Sunday break
fasts with Saturday’s recorded programs of jazz 
and Hyland’s Hörna. We had several contemporary 
appliances like typewriter, radiorecordplayer, portable TV, 
folding cameras and a populer blue-gray Volkswagen.

The reel taperecorder of the mark Dux was recently found by 
me at a recycling center close to where I live. When I saw the 
tape recorder I immediately recognized it with its yellowed 
case in faux leather and built-in speakers. In a compartment 
inside I found a list written down with names of music and 
programs. It was written on faded checked paper from my 
stepfather. I had the feeling that time had stopped right there.
When I got home, I found that reel taperecorder still working! 
The sound was perfect and I could listen to several recorded 
talkshows with Hyland’s Hörna and jazz music from1961. 
The recorded material spans many hours with several 
channels and the ability to record on the other side of the 
magnetic tape.

Talkshows began to broadcast in 1962 on Swedish television. 
The model was taken from an American TV show, The Jack 
Paar. Hyland’s Hörna was extremely popular and gathered 
the entire Swedish population around the television sets in 
the sixties The program became a strong trendsetter with its 
invited politicians, artists such as Per Oscarsson.

och  pratshowen Hylands Hörna
Av Antonie Grahamsdaughter

Dux rullbandspelare modell SA 6127 A från 1960 med 
inspelad jazzmusik från USA och pratshow med Hylands 
Hörn från Sveriges Radio-Television. Detta var enda möj-
ligheten att för hemmabehov dokumentera program och 
musik innan videoinspelning lanserades i slutet av 1979 
med VHS-kassettband.

Jag kom som barn till Sverige under 60-talet och minns 

rullbandspelaren som användes flitigt i vårt hem. 

Den förvarades i en designad stringhylla 
tillsammans med en svartvit TV och böcker. 
Bandspelaren sattes på under söndags-
frukostar med lördagens inspelade program 
av jazz och Hylands Hörna. Vi hade flera moderna 
apparater som kameror, radiogrammofoner, bärbar TV m.m. 
och en blågrå Volkswagen.

En rullbandspelare av typ Dux återfann jag nyligen på ett 
återbrukscenter nära där jag bor. När jag såg bandspelaren 
kände jag direkt igen den med dess gulnade fodral i imiterat 
skinn och inbyggda högtalare. I ett fack på insidan hittade 
jag nedtecknade listor på program och musik. Handstilen 
på blekt rutigt papper var min styvfars. I rullbandspelaren 
satt ett rullband kvar som om tiden hade dröjts sig kvar.
När jag kom hem visade det sig att rullbandspelaren
fortfarande fungerade! Ljudet var perfekt och jag kunde 
lyssna till inspelad pratshower med Hylands Hörna 
från1961. På rullbandet finns även jazzmusik från USA. 

Pratshower började sändas 1962 i Sveriges television. 
Förlagan var hämtad från en amerikansk TV-show ”The 
Jack Paar Show”. Hylands Hörna blev oerhört populärt 
och samlade hela svenska folket vid TV-apparaterna under 
1960-talet. Programmet blev en stark trendsättare med dess 
inbjudna politiker och artister som t.ex. Per Oscarsson.





Min ”Fågelskjorta” från 

Mah-Jong

The Bird Shirt from 

Mah-Jong

Av Barbro Gunmar

Mah-Jong var ett Stockholmsbaserat klädföretag som 1966 
grundades av Helena Henschen, Veronica Nygren och 
Kristina Torsson. Tre unga kvinnor som alla hade gått på 
textillinjen på Konstfack i Stockholm samtidigt och sedan 
börjat skapa kläder. Kristina Torsson föreslog att de inte 
skulle konkurrera med varandra utan gå samman. 
Ett gemensamt mål för dem var att formge vackra, 
färgstarka och lättskötta basplagg, som hade tillverkats i 

Sverige. Kläderna skulle vara enkelt skurna 
basmodeller utan modedetaljer. De skulle 
kunna användas av både kvinnor och män i 
alla åldrar och hålla i många år. Det var mest folk 
från vänsterkanten och kvinnorörelsen som attraherades 
av kläder från Mah-Jong. Med namnet Mah-Jong ville man 
visa sitt politiska engagemang och associera till Kina. 

De ritade själva mönstren med förebilder i folkkonst, 
naturens bladverk och djurliv. Fåglarna, blommorna och 
bladen var tydligt ritade för hand med oregelbundenheter 
och en levande rörelse. I Veronica Nygrens mönster ”Fågel” 
är alla fåglar individer. Näbbarna kan vara böjda eller raka. 
Ögonen är runda eller avsmalnande och fåglarna tittar åt 
olika håll. Man tryckte mönstren på tyger som, plysch och 
silkestrikå, men också tunn bomull. Färgerna var viktiga 
och färgkombinationerna ofta oväntade som pistagegrönt 
och vinrött, rött och orange eller gult och blått.

Jag köpte min Mah-Jong skjorta i Uppsala 1973. Den var 
praktisk att ha när jag arbetade som bibliotekarie eftersom 
man kunde stoppa ned nycklar, minneslappar, pennor och 
annat användbart i de stora fickorna. Det tunna, mjuka 
bomullstyget har tålt många tvättar och varit lätt att stryka. 
Man beslutade lägga ned Mah-Jong på grund av ekono-
miska svårigheter och samarbetsproblem med de svenska 
fabrikanterna. När Kristina Torsson 1983 startade 
Vamlingbolaget skapades en fortsättning av Mah-Jong där 
de gamla mönstren fortlever liksom tygmaterialet silke-
pläterad bomull, plysch, manchester och bomull. 

By Barbro Gunmar

Mah -Jong was a Stockholm-based clothing company founded 
in 1966 by Helena Henschen, Veronica Nygren and Kristina 
Torsson. Three young women who had all studied textiles at 
Konstfack in Stockholm and then started creating clothes. 
Kristina Torsson suggested that they would not compete 
with each other but instead co-operate. A common goal for 
them was to design beautiful, colorful and easy to-care-
for garments, which had been manufactured in Sweden . 
The clothes should be simply cut base models 
without fashion details . They could be used by 
both women and men of all ages and last for 
many years. It was mostly people from the political Left 
and the women’s movement who were attracted to clothes 
from Mah -Jong. The name Mah -Jong was meant to show a 
political orietentation and associate with China.

They drew upon folk art, natural foliage and wildlife for  
patterns. The birds, floral imprints and leaves were clearly 
drawn by hand with irregularities that suggested a living 
movement. In Veronica Nygrens pattern “Bird” each bird is 
an individual. Beaks can be curved or straight. The eyes are 
round or tapered, and the birds are looking in different direc-
tions. The patterns were printed on fabrics like plush and silk 
knitted fabric, but also thin cotton . The colors were important 
and there were often unexpected color combinations, such as 
pistacheo green and burgundy, red and orange or yellow and 
blue.

This particular Mah -Jong shirt was purchased in Uppsala in 
1973. It was handy to have when I was working as a librarian 
because you could slip keys, memos, pens and other useful 
stuff in the big pockets. The thin, soft cotton fabric has 
sustained many washes and been easy to iron.
It was decided to discontinue Mahjong because of financial 
difficulties and problems in cooperation with the Swedish 
manufacturers. When Kristina Torsson started Vamling-
bolaget in 1983 she created a continuation of Mah- Jong, 
where the old patterns survive like fabric platted cotton, 
plush, corduroy and cotton. 





Blåvitt Blåvitt

Av Heather Jones

När jag först fick i uppgift att utforska ett speciellt objekt 
som var utmärkande för en ideologi eller kulturell önskan 
vid tiden för Haunted by the Shadows of the Future work-
shop i Tensta, hade jag ingen aning om var jag skulle börja. 
Eftersom jag är från USA hade jag mycket små referens-
ramar för vad som var kulturellt relevant i Sverige på 1960- 
och 1970-talen. 

Jag började med att slumpvis intervjua invånarna i Fittja, 
Tensta och Hökarängen om vilket objekt eller vilken 
ideologi som var symbolisk för tidsperioden runt när 
miljonprogrammet var på sin höjdpunkt. Jag fick gång 
på gång höra om Coop Konsum och ICA som i stort sett 
var de enda två stora dagligvarukedjorna som fanns i 
Sverige vid den tiden. Coop Konsum ansågs som folkets 
affär, jämlikt och kooperativt drivet, medan ICA hade 
rykte om sig att vara ett kapitalistiskt och vinsthungrigt 
företag. Coop Konsum representerades av sin logotyp, en 
mörkblå liggande evighetssymbol. I slutet av 1970-talet, 
då man tyckte att alla skulle ha tillgång till nödvändiga 
varor till ett överkomligt pris och med ett minimum av 
märkeskonkurrens, lanserade Coop Konsum ett ”icke 
märkeskonkurrerande märke” för varor som kallades 
Blåvitt. I enkla vita förpackningar med blå text erbjöd detta 
märke allting från livsmedel till hygienartiklar till kläder.

Det slog mig att detta var en otroligt slående symbol, som 
tjänade som ett mikrokosmos för vad som tycktes vara på 
gång över hela Sverige under dessa två decennier.  
Beträffande miljonprogrammet och Tensta, ser jag dessa 
jämlika huskomplex som arkitekturens Blåvitt. Dessa 
bostäder var utformade för att höja den allmänna levnads-
standarden och erbjuda kvalitet, trevliga levnadsvillkor i 
förorten för alla medborgare till ett rimligt pris.

Tyvärr slutade Konsum föra blåvita varor i mitten av 
1990-talet. Jag letade efter någon slags vara med det blåvita 
märket och till slut kunde jag spåra upp en gammal baby-
tröja med en mycket urblekt Blåvitt-symbol ännu synlig på 
märkeslappen.

By Heather Jones

When I first received the task to research a specific object that 
was indicative of an ideology or cultural desire at the time 
for the Haunted by the Shadows of the Future workshop in 
Tensta, I had no idea where to start.  Being from the United 
States, I had very little frame of reference for what was 
culturally relevant in Sweden in the 1960’s and 70’s.  

I began by casually interviewing residents in Fittja, Tensta, 
and Hökarängen about what object or ideology was 
emblematic of the time period around when the Million 
Homes Project was at it’s peak.  I was told repeatedly about 
Coop Konsum and ICA, what were essentially the only two 
major grocery store chains in Sweden at that time.  Coop 
Konsum was viewed as the people’s store, egalitarian 
and cooperatively run while ICA had the reputation of a 
capitalist, profit-hungry corporate entity.  Coop Konsum was 
represented by its logo, a dark blue sideways infinity symbol.  
In the late 1970’s, with the belief that everyone should have 
access to essential items for an affordable price and minimal 
branding, Coop Konsum launched a “non-brand brand” of 
goods called Blåvit.  In simple white packaging with blue text, 
this label offered everything from food to hygiene products to 
clothing.  

It occurred to me that this was an incredible poignant symbol 
and served as a of microcosm of what seemed to be happening 
all over Sweden during these two decades.  In regards to 
the Million Homes Project and Tensta, I see these kinds of 
egalitarian housing complexes as the blåvit of architecture.  
These housing units were designed to raise the general 
standard of living and offer quality, pleasant suburban living 
conditions to all citizens at an affordable price.  

Unfortunately Konsum stopped carrying blåvit products in 
the mid 1990’s.  I searched for any kind of product bearing the 
blåvit branding and I was finally able to track down a vintage 
baby sweater with a very faded Blåvit symbol still visible on 
the tag.
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Kartongask med enkel rulle Super 8 Film 
Av Peter Lang

Innan det fanns digitala inspelningstekniker eller videokas-
setter blev allmänt tillgängliga, fanns Super 8. Detta medi-
um blev populärt för att producera hemmavideor men ofta 
också som förproducerade små reklamfilmer som visades 
på hemmets egen Super 8-projektor. Castle Films kortfilm 
om världsutställningen i Montreal producerades 
professionellt med Super 8-tekniken tillsammans med den 
hårt mättade Kodachrome-filmen. Filmen, som är ungefär 
tre minuter lång, ger en översikt av de viktigaste och mest 
visuellt slående paviljongerna, parkerna och futuristiska 
visionerna som skapats till Expo 67. Genom i princip hela 
filmen kan man se tåg åka runt på den enspåriga järnvägen, 
kallad Monorail.

När jag var liten tog min pappa med mig till Expo 67. Det 
var min första resa utanför USA. Jag minns att vi besökte 
den Sovjetiska paviljongen, den enorma geodesiska domen 
som Buckminster Fuller ritat åt den amerikanska 
paviljongen, och Moshe Safdies Habitat - det första viktiga 
moderna bostadshuset jag kan minnas. Jag hittade 
nyligen den här Super 8-filmen i sitt färgstarka fodral bland 

mina kartonger. Som barn fyllde filmen mig med 
hopp; jag kände att jag var en del av en värld 
som redan var en del av framtiden, en plats 
med satelliter i rymden, flygande bilar och 
transparenta domer. Jag fick känslan av en 
enad värld utan nationella konflikter.

Men, det var inte av dessa anledningar som Super 8-
tekniken blev så populär under sin tid. Kamerorna var 
lätta att få tag på och de ljudlösa filmerna enkla att klippa 
och redigera, något som gjorde det möjligt för en spirande 
generation av kreativa och skickliga bildkonstnärer att 
producera lågbudgetfilmer.

Cardboard case with single reel of Super 8 Film 
By Peter Lang

Before digital recordings or widespread access to videotape 
technologies, there was Super 8. This medium was popular for 
making home movies and also commonly packaged into short 
commercial films for silent screenings on one’s own Super 8 
projector. Professionally made using the brightly saturated 
Kodachrome film, the Castle Films short on the Montreal 
World’s Fair runs about 3 minutes, and provides a survey of 
the most important and visually prominent pavilions, parks, 
and futuristic visions created for Expo 67. Throughout most of 
the feature, one sees monorails gliding above broad 
esplanades crowded with people. 

My father took me when I was a small child to see Expo 67. It 
was my first trip outside the United States. I have memories of 
visiting the Soviet pavilion, the enormous US geodesic dome 
by Buckminster Fuller, and Moshe Safdie’s Habitat—the first 
important modern residential building that I remember from 
my childhood. I found this Super 8 in its colorful case just 
recently among my boxes. For me, as a kid this film 
filled me with hope, I felt I was part of a world 
already living in the future, a place of orbiting 
satellites, flying cars and transparent domes. 
I felt the promise of a world united without 
national conflicts. 

Yet these Super 8 films were prized, back in their day, for 
entirely other reasons. Commonly available, easy to splice 
and edit, these commercially released silent shorts could be 
used, with a bit of imagination and skill, to make low budget 
films for a burgeoning generation of conceptual visual artists.   





From Russia with plastic 

fantastic

From Russia with plastic 

fantastic

Av Martin H Ljung

Jag är född under det sena sjuttiotalet. Under ett av mina 
första levnadsår bodde jag i Ryssland, då min pappa 
jobbade på ambassaden i Moskva. Jag har inte särskilt 
många minnen från denna period, men de ryska leksak-
erna jag fick blev en av favoriterna under flera år framåt. 
Dessa figurer är gjorda av en plast, som kallas Fenol, och 
är känsliga för solljus och avger en stark kemisk doft. De 
tillverkades under sjuttiotalet och föreställer soldater från 
olika ryska stormaktstider.

Olika typer av plaster, eller polymerer, har använts till 
leksaker sedan John Wesley Hyatt uppfann Celluloid kring 

1860. Men det var på sjuttiotalet som intresset 
för samlarfigurer i plast exploderade. Som en 
jämförelse är här ett par exempel av plastleksaker från olika 
delar av världen.

När den första Stjärnornas Krig filmen hade premiär i 
USA 1977 fokuserade man mycket på dess kringprodukter, 
merchandise. Företaget Kenner tillverkade en plastfigur av 
nästan varje karaktär i filmen, totalt cirka 100 stycken.

I Europa hade den belgiska serietidningen “Schtroumpfs” 
(Smurfara) av tecknaren Pierre “Peyo” Culliford varit 
väldigt populär sedan premiären 1963. År 1976 köpte det 
amerikanska företaget Wallace Berrie and Co. rättigheterna 
att tillverka leksaker av smurfarna och det blev en världs-
omspännande kommersiell succé.

I Skandinavien utvecklades LEGO, byggklossarna av plast, 
av dansken Godtfred Kirk Christiansen redan 1946, men det 
var 1978 som de berömda gula gubbarna först kom ut på 
marknaden.

(1999 introducerades LEGO Star Wars baserad på de nyare 
filmerna. Dessa har varit en stor succé och har därefter lett 
till en lika populär serie Tv-spel)

By Martin H Ljung

I was born in the late seventies. During one of my first years 
I lived in Russia, since my father worked at the embassy in 
Moscow. I do not have many memories from this period, but 
the Russian toys I was given were some of my favorite play-
things for many years. These figures are made of a certain 
kind of plastic material, called Fenol, and are rather sensitive 
to sunlight and also smell of a certain chemical scent. They 
were manufactured during the seventies and portray soldiers 
from different powerful Russian eras. 

Different kinds of plastics, or polymers, have been used for 
toys since John Wesley Hyatt invented Celluloid around 1860. 
But it was in the seventies that the interest 
for collectable plastic figures boomed. To put 
the Russian toys in a context here are some examples from 
around the world.

When the first of the Star Wars movies hit the cinema in 
USA in 1977 a lot of focus was put on the merchandise. The 
company Kenner produced one figure out of almost all the 
characters in the movie, around 100 in total.

In Europe the Belgian comic book “Schtroumpfs” (Smurfs) by 
cartoonist Pierre “Peyo” Culliford had been very popular since 
its premier in 1963. In 1976 the American company Wallace 
Berrie and Co. bought the rights to produce toys of the Smurfs 
and it turned out to be a global commercial success.

In Scandinavia the plastic building blocks LEGO was 
developed by Danish Godtfred Kirk Christiansen already in 
1946, but it was in 1978 that the famous yellow figures were 
introduced on the market.

(In 1999 the LEGO Star Wars series was produced based on 
the newer movies. These have been a great hit and the figures 
have then been the source for a series of video games.)





Du-Reformen Du-Reformen

Av Adam Lundberg

Du-reformen introducerades i slutet av 1960-talet. Den 
förändrade både det formella och det informella vardags-
språket som användes i Sverige genom att rensa språket 
från användandet av titlar i arbetslivet och i vardagen. 
Nyttjandet av titlarna Herr och Fru såväl som Dr., Direktör, 
Professor och så vidare försvann till förmån för pro-
nomenet du.  

Förändringen tog plats när professor (!) Bror Rexed år 1967 
blev utnämnd till chef för Socialstyrelsen. Vid sitt välkomst-
tal på sin nya arbetsplats bad han alla sina medarbetare 
ignorera sina kollegors och överordnades titlar, och att vara 
du med honom, något som senare spred sig i landet. 

Detta var något som tidigare varit reserverat för hemmet 
och nära vänner och användes ej i professionella samman-
hang. Sverige var tidigare ett land med ett väldigt formellt 
språk, även i dagliga interaktioner på arbetsplatser. Att be 
en kollega skicka över en penna eller ett visst dokument 
kunde låta ungefär så här: 

 ”Kan revisor Olsson vara så snäll att skicka över fakturan?”
Efter du-reformen kunde samma fråga ställas på följande 
sätt: 

”Kan du vara så snäll att skicka över fakturan?” (Därmed 
tilltalades revisorn direkt, utan att behöva använda henoms 
titel)

Sverige gick under denna tid igenom en 
radikal samhällsomvandling, något som 
raderade lejonparten av de historiska 
skillnaderna mellan klass och kön.  
Du-reformen såg till att denna förändring 
även nådde vardagens språk. 

By Adam Lundberg

The “Du-reform”, which would translate into the “you-/thou-
reform”, came into effect at the end of the 1960’s. It changed 
both the formal and informal everyday language of Sweden, 
effectively stripping the language from personal titles such as 
Mr./Mrs./Ms., professional titles (Dr., Director, Ambassador, 
Professor and so on) as well as erasing the use of the second 
person pronoun “ni” (“you”) as a part of conversational 
language. 

The change occurred in 1967 when professor (!) Bror Rexed 
was appointed chief secretary of Socialstyrelsen (The Swed-
ish board of Health). In his opening speech he proclaimed his 
unwillingness to use professional titles or ni as a pronoun and 
instead his intention to use the more modern and informal 
du when speaking to a fellow coworker. He also advised all 
his employees to do the same, disregarding ranks and titles 
completely. 

Sweden had previously been a country with a very formal 
language, even in day to day office interaction. To ask a 
colleague to hand over a pencil or a document could sound 
something like:
 
”Could Accountant Olsson please send over the invoice?”  
After the du-reform, the same question would be phrased 
something like:”

“Could you send over the invoice?” (thus addressing the said 
accountant directly without her/his title)

Sweden went through a radical societal 
change during this time, erasing most of the 
previous distinctions of class and gender. This 
reform, very much as a product of it’s time, 
made also the everyday language more equal. 





Siluett 1970 Siluett 1970

Modemagasin med DIY mönster
Av Marc Neelen

Med internetförsäljning av mode och kläder på uppgång är 
det svårt att komma ihåg att för bara några decennier sedan 
var denna del av vår personliga sfär förknippad med en 
mödosam ”gör-det-själv”-kultur. 1960- och 1970-talen såg 
en pulserande rörelse av förbättringar i hemmen, praktiska 
saker i hushållet och hemgjorda kläder, som blev populär 
genom böcker och tidskrifter som visade dessa praktiska 
färdigheter och tekniker för att göra så. I en märklig 
blandning av konsumtionskultur och ett framväxande 
miljö medvetande (som drev projekt som Stewart Brands 
Whole Earth Catalog med undertext Access to Tools) 
en hel generation har tagit hemmiljön i egna händer – 
bokstavligen.

När jag växte upp ockuperade, varannan vecka eller så, 
en grupp kvinnor det stora bordet i vårt vardagsrum 
medan de bedrev en mystisk aktivitet. Först senare skulle 
jag förstå att min mor, en textil- och kostymdesigner, 
skulle introducera dem i krångligheter i symönster och 

textilier. Ibland fick även vi barn vår del när 
hon gjorde kläder från populära tidskrifter 
som ”Burda” och liknande. Hantverket att 
skräddarsy slutade från och med då och 
framöver aldrig att locka mig som tonåring, 
och så snart jag kunde få tag i en symaskin 
prövade jag min lycka med stort nöje.

En nyligen inträffad expedition till Tallinn förde därför 
tillbaka en gammal kärlek, i form av en utgåva från 1970 av 
Siluett fashion magazine. Komplett med skärningsmönster, 
så vackra och intrikata att ett av dem slutade som affisch. 
Det är dags att låta det få liv igen.

Fashion magazine with DIY patterns
By Marc Neelen

With Internet sales of fashion and garments currently on the 
rise, it is hard to recall that just a few decades ago this part of 
our personal sphere was connected to a laborious “do-it-your-
self” culture. 

The 1960s and 1970s saw a vibrant movement of home-up-
grades, household practicalities and self-made clothing, made 
popular through books and magazines that exposed these prac-
tical skills and techniques to do so. In a curious mix of consum-
er culture and an emerging environmental awareness (which 
propelled projects like Stewart Brand’s Whole Earth Catalog, 
subtitled Access to Tools) an entire generation has taken the 
domestic sphere into its own hands - literally.

When I was growing up, every second week or so a group 
of women occupied the vast table in our living room while 
engaging in a mysterious practice. Only later I would 
understand that my mother, a textile and costume designer, 
would introduce them to the intricacies of sewing patterns and 
textiles. Occasionally also we, as kids, would get 
our share when she made us garments from 
popular magazines like “Burda” or similar. The 
craft of tailoring from there on never escaped 
my attraction as a teenager, and as soon as I 
could get my hands on it I would try my luck on 
the sewing machine, with great pleasure.

A recent expedition to Tallinn therefore brought back an 
old love, in the form of a 1970 edition of the Siluett fashion 
magazine. Complete with cutting-patterns, so beautiful and 
intriguing that one of them ended up as a poster. It’s time to 
bring it to life.





Diaprojektor Slide Projector

Av Ing-Gerd Robertson

I mitten av 1960-talet köpte jag en kamera och 
fotograferade i svartvitt eller färg för vanliga fotografier 
på papper. Sedan upptäckte jag den positiva färgfilmen 
(diapositiv) med diabilder som kunde visas på väggen med 
en projektor. Min diaprojektor, av märket Liesgang inköpt 
1969, har ett rakt magasin där diabilderna ligger i fack. 
Bilderna visas i följd genom att man trycker på knapparna 
på sidan av projektorn eller på en sladdförsedd dosa som 
man håller i handen, med grön knapp förs diabilderna 
framåt och med röd knapp bakåt. Det jag särskilt 
uppskattade med diaprojektorn då var att de projicerade 
bilderna gjorde människor och miljöer så levande och också 
att flera kunde se bilderna samtidigt. 

Mina första diabilder är från en resa till Väst-Berlin och 
Öst-Berlin våren 1969. Under 1970-talet bodde min man 
och jag i en lägenhet i ett nybyggt flerfamiljshus i en 
stockholms förort, i ett s.k. miljonprogramsområde.  
Vi gjorde många semesterresor, bl.a. åkte vi skidor i Norge 
och Frankrike, bilade i England och cyklade i Holland 
och Danmark. Jag fotograferade mycket på dessa resor. 
Vi brukade bjuda hem våra vänner och visa diabilder från 

semesterresorna. Det var roligt att visa egna dia-
bilder och lika roligt att se andras bilder och 
föreställa sig platserna. Det här var långt före den 
digitala revolutionen för bild och ljud. 

Kodak introducerade den positiva färgfilmen 1935 och 
därefter kom Agfa med en motsvarande produkt. Kodak och 
Agfa var de stora tillverkarna. Från början hade de olika 
metoder för framkallning men under 1980-talet gick Agfa 
över till Kodaks metod. Agfa slutade tillverka sin dia film 
i samband med konkurs 2005. Kodak slutade tillverka och 
framkalla Kodachrome 2009. Kodak har också tillverkat 
diaprojektorer. Karusellprojektorn som introducerades 1964 
var på sin tid revolutionerande. Den hade ett runt magasin 
för 80 diabilder. 

By Ing-Gerd Robertson

In the mid -1960s I bought a camera and began to photograph 
in black and white or color for regular photographs on paper. 
Then I discovered images from color film with slides could be 
displayed on the wall with a projector. My slide projector is 
a Liesegang purchased in 1969, which has a straight maga-
zine where the slides are stored. The images are displayed in 
sequence by pressing the buttons on the side of the projector or 
on a box that you hold in your hand connected by a cord. 
What I especially appreciated about the slide projector was 
the way the projected images made people and places so vivid 
and also being able to share the images simultaneously.

My first slides are from a trip to West Berlin and East Berlin 
in spring 1969. During the 1970s, my husband and I did a lot 
of holiday travel, including skiing in Norway and France, 
driving in England and cycling in Holland and Denmark. 
I photographed a lot on these trips. We used to invite our 
friends and show slides of holiday trips. It was just as 
much fun to show them our slides as it was to 
watch their slides of other places. This was long 
before the digital revolution for picture and sound.

Kodak introduced the color slide film in 1935 and then came 
Agfa with a similar product. Kodak and Agfa were the major 
manufacturers. Initially, there were various methods of de-
veloping, but in the 1980s Agfa went over to Kodak’s method. 
Agfa stopped producing its slide film due to bankruptcy in 
2005. Kodak stopped to produce and develop Kodachrome 
in 2009. Kodak has also made slide projectors. The carousel 
projector was introduced in 1964 and was at the time revolu-
tionary. It had a round tray 80 slide capacity. 





Statusportföljen The “Status Briefcase”

By Emelie Saltas

The ”Status Briefcase” belonged to my father in the early 70’s.
He came to Sweden from Greece when he was 16 and 
over time became a respected man with influence in his 
community. During my entire childhood I never heard my 
father speak with an accent. He started out speaking English 
and shifted to Swedish the day he felt he could handle the 
language, not one day before. 

My father kept himself presentable, often sporting tailored 
suits and always clean-shaven. He kept his papers in order, 
paid his bills on time and gladly helped others achieve the 
same order. To fit in to his new society he felt obligated to 
work twice as hard and strived towards an IDEAL – the ideal 
of the respectable man. 

In his career as an insurance sales man the rule was that the 
closer you got to this ideal the more you were rewarded.
But it is with ideals as it is with utopia – that 
by their nature they are unattainable.

There is a folder that was used as an inhouse advertisment 
at the insurance company Ansvar (Responsibility) where my 
father worked. He posed for the pictures, on the move sporting 
a sturdy briefcase next to the tagline: ”Surely you want the 
Status Briefcase?”.

Throughout the folder the briefcase is described as strong, 
flexible, handsome, appealing to customers etcetera. 
Attributes that of course is what the company want their sales 
men to embody. The kicker is underlined: ”We don’t sell it 
but it can be yours”. What the company is offering cannot be 
bought. It has to be earned. You must prove yourself worthy.
Something happens between the object and the ideal. The 
briefcase is charged with meaning. For my father the brief-
case worked as evidence of belonging. Evidence that he was a 
respectable man.

Av Emelie Saltas

Statusportföljen tillhörde min far i början av 70-talet.
Han kom till Sverige från Grekland när han var 16 år och 
blev med tiden en respekterad man med inflytande i sitt 
lokala samhälle. Under hela min barndom hörde jag honom 
aldrig tala med brytning. Han talade engelska i början 
och skiftade till svenska den dag han kände att han kunde 
hantera språket, inte en dag tidigare. 

Min far höll sig presentabel, ofta med skräddarsydda 
kostymer och alltid renrakad. Han hade sina papper i 
ordning, betalade sina räkningar i tid och hjälpte gärna 
andra uppnå samma ordning. För att passa in i sitt nya 
samhälle kände han sig tvungen att arbeta dubbelt så hårt 
och strävade mot ett IDEAL - idealet av den respektabla 
mannen.

I hans yrke som säljare av försäkringar rådde att ju närmare 
du kom det idealet desto mer belönades du.

Men det är med ideal som med utopi - det 
ligger i dess natur att vara ouppnåeligt.

Det finns en folder som användes som internreklam på 
försäkringsbolaget Ansvar där han arbetade. Min far 
poserar på bilderna, på väg någonstans med portföljen i 
högsta hugg. Och reklamen lyder: ”Visst vill du ha status-
portföljen?”.

Genom foldern beskrivs portföljen som stark, flexibel, 
snygg, tilltalande hos kunder med mera. Attribut som 
förstås är vad företaget vill att deras försäljare ska vara.
Kickern är understruken: “Vi säljer den inte men den kan 
bli din.” Vad företaget erbjuder, går inte att köpa för pengar.
Man måste arbeta för att nå den. Visa sig värdig. Förtjäna 
den. Det sker något mellan objektet och idealet. Portföljen 
laddas med mening. För min far fungerade portföljen som 
ett bevis på tillhörighet. Ett bevis på att han var en re-
spektabel man.





Berberis Barberry

Av Helene Schmitz

Berberis, Berberis thunbergii är en taggbuske med med 
giftiga blad. I min barndom fick jag rensa den Berberis-
häck från ogräs som mina föräldrar hade planterat runt 
gräsmattan på vårt sommarställe. Berberis var populär på 
sjuttiotalet. Tidigare var arten förbjuden att odla i Sverige, 
eftersom den bär en sjukdom som kallas Svartrost.

En trädgårdsmästare beskriver Berberis som, “En växt som 
är ett bra val om man vill undvika passager” den kan alltså 
fungera som ett slags stängsel för att hålla folk borta.
eller; ”Denna asiatiska buske är invaderande och bör inte 

planteras. Berberis stör ekosystemet. Vi rekommen-
derar att Berberis inte planteras, och att den 
tas bort om möjligt .” 

När bostäder byggdes i Sverige under fyrtio- och femtio-
talet fanns ett begrepp, “hus i park”. Förorter uppstod utan 
någon större skada på miljön och den befintliga naturen. En 
svensk arkitekt, Ulla Bodorff är ett exempel på en arkitekt 
som tillämpade denna idé. I hennes koncept ingick också 
vilka växter som skulle planteras. Bodorff presenterade en 
mångfald växter. 

Miljonprogrammets utformning var egentligen en utveck-
ling av idén om ”hus i park” Skillnaden var att när man 
byggde Miljonprogrammet på sextiotalet var det i mycket 
större skala än tidigare.  Enligt författaren till “Tusen år 
i Trädgården”, Maria Flinck , var det omöjligt att verk-
ställa den idén om hus i park, eftersom, “växtligheten på 
bygg området röjdes bort för att maskinerna skulle kunna 
komma fram”.   Landskapsarkitektens betydelse minskade, 
dyrare växter uteslöts för att spara pengar. Ett fåtal arter 
massplanterades. En av de mest populära växterna var 
Berberis, som placerades runt byggnader, på gårdar, vid 
lekplatser mm. Anledningen var en övergripande idé på 
sjuttiotalet att använda växter som var billiga, tåliga och 
kravlösa. Egenskaper passade väl för valet av Berberis. 
Dessa kriterier stämmer också överens med idéer som var 
bärande under miljonprogrammets utformning. 

By Helene Schmitz

Japanese Barberry, (Berberis thunbergii) is a prickly and hos-
tile thorn shrub with poisonous leaves. During summertime, 
in my childhood, I spent hours cleaning this vicious scrub 
from weed. Barberry was popular in the seventies. Earlier, 
Barberry was forbidden from cultivation in Sweden because it 
carries a fungal disease called Stem Rust.

A gardener describe Barberry as, “a plant that is a good choice 
if you want to avoid passage” it can thus serve as a kind of 
fence and to keep people away. The website for a botanical 
garden comes with a warning on Barberry; “This Asian shrub 
is invading and should not be planted. Barberry disturbs the 
ecosystem. We recommend that Barberry not be 
planted, and that it be removed when possible.“ 

In Sweden, during the forties and fifties there was a concept 
called “House in the Park”. New technologies allowed for new 
ways to build, and new suburbs could be constructed with-
out any significant damage to the environment. A Swedish 
architect, Ulla Bodorff’s practice is an example of the concept 
“House in the Park”. Her idea of   residential areas includes 
what plants would be used. Bodorff included a great diversity 
of plant species.

The Million Program design was really a development of the 
idea of   “House in the Park” The difference was that when the 
Million Program was built in the sixties, it was on a much 
larger scale than before. According to Maria Flinck, the 
author of the book “A Thousand years in the Garden” it was 
actually impossible to enforce the idea of   “ House in the Park”.  
“All existing vegetation was removed, so that new and larger 
machines could pass”.  The importance of the landscape 
architect declined, and more expensive plants were excluded, 
all in an effort to save money. A few species were mass plant-
ed. One of the most popular was Barberry, which was planted 
around buildings, at courtyards, playgrounds and more.
The reason for this was an overall idea of using plants and 
materials that were cheap, durable and undemanding. All of 
these properties were well suited to Barberry. These criteria 
also fit into the overarching ideas that were the foundation for 
the Million Program. 





Vidells Vykort Vidells Postcards

By Gary Zhexi Zhang

This is a postcard album that was discovered in a dusty box at 
a loppis in Huvudsta. The postcards date from between 1968 
and 1975, all containing fairly banal correspondences from 
friends and relatives, obligatory reports about the weather 
around Europe. However, the addressees show that the 
album belonged to a single family - the Vidells - who lived in 
Åkersberga, an small town greatly expanded in the Miljon-
programmet years. The postcards speak a little about the 
leisurely aspirations of a growing Swedish middle-class for 
whom possibilities were emerging - from newly built homes to 
affordable flights.

I found on the internet (alarmingly effortlessly) that Per 
Videll, a 10 year old boy who appeared in the postcards, is still 
living at the very same family home. I called him but sadly he 
declined an interview, citing a busy 7-day work week.

Still curious to trace a portrait of the family, I found that Per 
registered his own business - Vidells Skomakeri - in 1989, in 
the mall at Åkersberga centrum. When I visited, the shop was 
nowhere to be found, but a huge, modern extension to the old 
mall had been opened 2 years ago, filled with big Swedish 
chain stores. I wondered whether Vidells Skomakeri had been 
forced out of business by new competition. Later, on Blocket, I 
found a recent advert for the sale of Per’s shop in Åkersberga, 
posted by himself, adding that he could continue working 
there under new management if necessary.

A fanciful reading of this little investigative stalk suggests a 
narrative reflecting Miljonprogrammet’s socialist project for 
the expanding middle-classes and the growing opportunities 
available to them. Today, although the apartment 
blocks still stand, the dream remains perhaps 
only as faded memories of a utopia in the long 
shadow of corporate interests.

 Av Gary Zhexi Zhang

Detta är ett album med vykort som jag hittade i en dammig 
låda på en loppis i Huvudsta. Vykorten kommer från peri-
oden mellan 1968 och 1975, och innehåller tämligen banala 
konversationer mellan vänner och släktingar, obligatoriska 
rapporter om vädret runt om i Europa. Vykorten i albumet 
var dock alla adresserade till en och samma mottagare - 
familjen Videll - som bodde i Åkersberga, en liten stad som 
expanderat kraftigt i och med Miljonprogrammet. Vykorten 
berättar om den växande svenska medelklassens fritid, 
något som blivit möjligt både genom rymliga nya bostäder 
och utlandsflyg. 

På internet upptäckte jag (oroväckande enkelt) att Per 
Videll (en i vykorten 10-årig pojke), fortfarande bor kvar i 
sitt föräldrahem. Jag ringde honom och bad om en intervju 
men tråkigt nog avböjde han med anledning av hård 
arbetsbelastning.

På jakt efter ett fotografi av familjen upptäckte jag att Per 
sedan 1989 drev ett företag, Vidells Skomakeri, i gallerian i 
Åkersberga centrum. När jag besökte köpcentret var sko-
makeriet borta. Däremot hade gallerian nyligen byggts ut 
och fyllts med kända svenska butikskedjor. Jag undrade om 
Vidells Skomakeri hade tvingats i konkurs med 
anledning av den nya konkurrensen. Senare hittade jag 
en annons som nyligen publicerats av Per på Blocket där 
affären var till salu. I texten stod det att Per kunde fortsätta 
jobba i affären om den nya ägaren så önskade.

En eventuell tolkning av denna lilla undersökning kan 
vara att vykorten och dess historia är ett slags narrativ av 
Miljonprogrammets socialistiska idé för den expanderande 
medelklassen och de växande möjligheterna som kom att 

bli tillgängliga för dem. Även om husen står kvar 
än idag återstår nog bara drömmen om utopin 
som bleknade minnen i skuggan av 
kommersiella intressen.





Tyg med 70-talsmönster Textile with 70´s design

Marjatta Metsovaara Design: Miranda Made by Tampella 
By Adela Zyto

This piece of fabric was bought in 1970 as I, as a young 
student, was going to study at an American university.  
I wanted to take along something from home, something 
typically Swedish. In this case it happened to be Finnish, but 
it was still Nordic.

The fabric was produced in the Tampella factory in Finland 
an old factory. As early as in the 50`s the factory was 
involved in engaging artists and textile designers to create 
designs in the production. 

In the 60`s and 70`s a serial production of these designed 
textiles began. At a lower cost, these fabrics became available 
to a broader public. It was part of a democratic process that 
beautifully designed product could reach new groups.

This textile is made of cotton and printed with a very large 
flower-motif in colors typical of the period, brown, orange and 
yellow. The factory had successfully developed 
a color printing technique for cotton, which 
made it possible to print really large designs. 
You can see the Miranda- pattern as an example. The starting 
point is a depiction of a real flower, which is then enlarged so 
many times that the design takes on an abstract quality

I put the fabric on the wall of my study at the clinic in Ann 
Arbor. It bore no similarity to the American fabrics and 
patterns that you usually saw and it was much admired by 
visitors. The fabric returned to Sweden together with me and 
with a lot of good memories from an incredibly stimulating 
time in the US. After all these years I still like this Miranda 
design. 

Marjatta Metsovaara Design: Miranda Made by Tampella 
Av Adela Zyto

Det här tyget inköptes 1970, när jag som ung student skulle 
resa för att studera vid ett amerikanskt universitet. Jag ville 
ha med mig något hemifrån, något typiskt svenskt. I det 
här fallet råkade det vara finskt, men det är i alla fall från 
Norden.

Tyget tillverkades i Tampella-fabriken i Finland, en fabrik 
med anor, som funnits sedan 1856. Där var man relativt 
tidigt angelägen om att involvera konstnärer eller textil-
formgivare i att skapa mönster till deras produktion. 

På 60- och 70-talet började man serietillverka tyger som 
formgivits av textilkonstnärer. Dessa tyger blev inte så dyra 
och därmed tillgängliga för en bredare allmänhet. Det blev 
en del av en demokratisk process att vackra tyger kunde nå 
ut till flera.

Det här tyget är tillverkat i bomull och tryckt med ett 
mycket stort blommotiv i för tiden typiska färger, brunt, 

orange och gult. På fabriken hade man lyckats 
med att utveckla tekniken för färgtryck 
på bomull så att det blev möjligt att trycka 
mycket stora mönsterytor. Det kan man se exempel 
på i det här mönstret. Här har man tagit ett föreställande 
motiv, en blomma, som förstoras så många gånger att 
motivet får en abstrakt kvalitet.  

Jag hängde upp tyget på väggen i mitt arbetsrum på 
kliniken i Ann Arbor. Det liknade inte alls de amerikanska 
tyger och mönster man vanligtvis såg och väckte mycket 
beundran bland besökarna. Tyget har följt med hem till 
Sverige igen tillsammans med många minnen från en 
oerhört stimulerande tid. Efter alla dessa år tycker jag 
fortfarande om mönstret. 
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Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS är ett 
samarbete mellan Tensta Museums: Rapporter från nya 
Sverige på Tensta konsthall 18/1-18/5 2014 och kursen 
Urban-Re-Mix på Kungliga Konsthögskolan (KKH) i 
Stockholm. Denna experimentella plattform för att förstå 
och delta i frågor rörande storskaliga hyresbostäder, nya 
bostadsområden och andra moderna utopiska projekt, som 
utformades i efterkrigstidens Sverige och tiden därefter, 
har skapats av STEALTH. unlimited (Ana Dzokic och Marc 
Neelen) och Peter Lang (professor i Arkitekturteori och 
historia, Mejan Arc KKH) och förverkligats tillsammans 
med deltagarna i kursen Urban Re-Mix.

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS is a 
collaboration made in the context of Tensta Museum: 
Reports from New Sweden at Tensta Konsthall 18/1-18/5 
2014 and the Urban ReMix course at Royal Institute of Art 
(KKH) in Stockholm. This experimental platform for under-
standing and engaging issues dealing with residential mass 
housing, new towns and other modernist utopian projects that 
were designed in postwar era Sweden and beyond, has been 
conceived by STEALTH.unlimited (Ana Dzokic and Marc 
Neelen) and Peter Lang (Professor in Architecture Theory and 
History, Mejan Arc KKH) and realized together with 
participants of the Urban ReMix course.


