
inredning

et doftar svamp och blöt mossa i det före detta 
garaget. I taket hänger blåbärsris och vackra 
grenar och vid ett litet bord sitter den åttio-
åriga damen Mrs Tee, en av Englands mest 
välrenommerade svampplockare och den 
enda som har licens att leta svamp i landets 
national parker. 

– Det handlar om glamour och gummistövlar, förklarar den 
älvlika stylisten Faye Toogood när hon guidar oss runt i garaget 
där hon visar sin nya möbelkollektion. 

Hon är klädd i en broderad vit klänning och Hunter-stövlar. 
– Vi har blivit kräsnare konsumenter och vill inte bara veta 

varifrån vår mat kommer, utan också våra möbler. Vi längtar 
tillbaka till naturen och vill få in den i våra hem, förklarar hon.

– Jag tror att vissa möbler kommer att bli viktigare än andra 
i framtiden. Matbordet är ett bra exempel, det är vår moderna 
 lägereld och vi behöver såna platser i vårt hem. Och jag tror att 
vi kommer att föredra enklare möbler där det är tydligt vilket 
material som använts. 

Det senaste året har Toogood fascinerats av stenar, ben bitar 
och vackra kvistar. Resultatet är en serie dörrhandtag som fått 
sin form från hennes skogsfynd, samt en kollektion möbler i 

Naturligt och med en 
förförisk doft av mossa. 
Morgondagens vardags-
rum ska vara lika lokal-
producerade som våra 
 ekologiska grönsaker. 
TexT hanna nova beaTrice

tre enkla material – trä, sten och koppar – med inspiration från 
landsbygden. Spade Chair påminner både om en spade och en 
trebent mjölkpall och är gjord av lokala hantverkare i Dorset i 
England. Den matchar inte bara Mrs Tees svampinstallation 
utan också doften av blöt mossa och träbark som fyller lokalen, 
särskilt framtagen av den franska parfymören Francis Kurkdjian. 

Att Faye Toogoods naturinstallation var en av höstens mest 
omtalade råder det ingen tvekan om. Kanske för att den utan 
 ängslighet cementerade en rad värden – som att de lokal-
producerade grönsakerna nu bör matchas av lika lokalproduce-
rade möbler och värdeord som ”the human touch” – den mänskliga 
faktorn – kommer att möblera våra hem under en lång tid fram-
över. Men vad innebär det egentligen? Och vem har egentligen 
råd till detta – möbler som görs för hand på ett lokalt snickeri? 

– Det betyder att vi måste börja inreda mer humant och 
mänskligt, och välja möbler som får både oss och världen runt 
oss att må bra, förklarar den brittiska inredaren och designern 
Ilse Crawford bestämt.

Under de senaste åren har hon byggt upp  möbelkollektionen 
Seating for Eating baserad runt samma idé.  Premiärkollektionen 
visades på ett litet kafé med fokus på ekologisk mat, allt medan 
föredragshållare pratade om vikten av lokala råvaror. Kafé-

Möbler ur Toogoods nya kollektion 
Super Natural, inspirerad av den 
engelska naturen och gjord av 
lokala hantverkare. 

Dörrhandtag från kollektionen 
Sticks and Stones and Broken 
Bones av stjärnstylisten och 
 formgivaren Faye Toogood.
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HELYLLETÄNKET
I England växer en rad mer eller mindre 
nystartade företag sig starka – alla baserade 
på hantverk och långsiktigt inredningstänk. 

Russel Pinch
Alla möbler görs för hand och på 
 beställning. Bakom företaget står Russel 
Pinch och hans fru Oona Bannon. 
www.pinchdesign.com

Benchmark
Terence Conrans möbelföretag  använder 
certifierat trä och gör alla möbler på 
 beställning i verkstaden i West Birkshire. 
Målet är samtida klassiker gjorda att hålla 
flera livstider. 
www.benchmarkfurniture.com/domestic

Another Country
Nystartade Another Country lägger fokus 
på lokala material och kvalitativt hantverk 
och gör möbler designade av bland annat 
Mathias Hahn. Bakom teamet står bland 
annat Paul de Zwart, en av grundarna av 
tidningen Wallpaper. 
www.anothercountry.com

Studioilse
Ilse Crawford grundade Studioilse när hon 
sadlade om från inredningsjournalist till 
 inredare och designer. Hennes möbel
kollektion är modernt rustik. Stor förespråkare 
för ”den mänskliga faktorn” i inredningar. 
www.studioilse.com

Faye Toogood
Stylisten Faye Toogood har gjort sin första 
möbelkollektion, inspirerad av den engelska 
landsbygden. Alla produkter görs för hand.
www.studiotoogood.com

personalen – klädda i lantliga förkläden av linneduk – bjöd på 
egenproducerade bakelser serverade på skärbrädor i grovt trä. 

– Saker som är framställda på ett ärligt sätt känns alltid bättre 
att leva med. En möbel som tagits fram för hand utan att slita för 
mycket på våra resurser ger en helt annan känsla än något som blivit 
massproducerat för att hålla i ett par år. Förr gjorde man möbler att 
leva och åldras med. Jag vill åt den känslan, förklarar Ilse Crawford. 

Kanske driver Paul de Zwart, en av grundarna av det  nystartade 
företaget Another Country, tesen lite längre. Medan Ilse Craw-
fords möbler produceras av De La Espada i Portugal görs hans 
möbler av ett snickeri på den engelska landsbygden.  

– Allt började med att jag letade möbler till mitt landställe. 
Men jag kunde verkligen inte hitta något som höll måttet. Jag 
ville ha enkla arketypiska möbler som fyllde mer än en  funktion, 
förklarar han. 

Resultatet visades tidigare i år, en kollektion med enkla  bänkar, 
bord och pallar av hög hantverksmässig kvalitet. Företaget  lägger 
stor vikt vid bra lokala material, men också på att minska  mängden 
spill i tillverkning och att kunna paketera möblerna på ett smart 
sätt för frakt. Tanken är att varje möbel ska kunna ha fler använd-
ningsområden – en bänk funkar som sideboard, pall och avlast-
ningsbord – så att brukaren kan begränsa sin inredning. Lagom 
till jul kommer den första servisen. 

– Jag tror inte det här är en tillfällig trend, tvärtom, jag ser det 

som en vidareutveckling av allt det som sker i samhället.Vi vill 
 inreda mer långsiktigt, våra möbler ska räcka länge både kvalitets-
mässigt och stilmässigt, förklarar Paul de Zwart.

– Det finns en länk mellan Jamie Oliver, Ilse Crawford, 
 Another Country och andra företag som The Cowshed och 
 River Cottage. Allt handlar om att gå tillbaka till the basics, till 
våra trygga grundvärden – fast på ett modernt sätt. Vi har sett 
det hända med vår mat, nu kommer det att hända i våra hem. 

Att epicentret för skogsmulletrenden ligger i England är  kanske 
inte så konstigt. Här finns hantverksskickligheten kvar,  liksom många 
traditionella kärnvärden. Men här har de handgjorda kvalitets-
möblerna – och det synsätt som följer med dem – också blivit en 
klasspolitisk fråga, mellan den stolta arbetarklassen och den  utbildade 
medelklassen. Man demonstrerar mot kedjevaruhus som tar över 
stadsbilden och tränger ut de små butikerna, samtidigt som många 
är i behov av den lägre prisbilden som de erbjuder. Det skapar en 
klyfta som i värsta fall får naturlighetstrenden att framstå som sträng 
och undervisande. För att inreda rätt är precis som att leva rätt – 
ganska dyrt. Ekologiskt odlade grönsaker eller  importerade diton 
från Holland? Samma val gäller så klart i möbelvärlden.

Men Paul de Zwart håller inte riktigt med.
– Nej, det måste inte vara så. Hela vårt företag handlar om 

att ta fram möbler som är demokratiska. De ska räcka länge, de 
ska ha hög kvalitet – men också en bra prisbild. π

Från övre bilden från vänster: Faye Toogood har uppdaterat 
gamla kikarfodral med små fickor för läppstift och nycklar. 
En bild från The Inn, ett engelskt pensionat som Ilse Craw
ford  uppdaterat med fokus på ”mänsklig inredning” och 
lokala  råvaror. Möbler ur serien Seating for Eating av Studioilse. 
 Nystartade Another Country satsar på lokalproducerade möbler 
med shakerkänsla och rustika kvaliteter. 

Russel Pinch skräddarsyr möblerna för 
kunden och allt görs på beställning. 
Han har tidigare arbetat för Terence 
Conran och älskar hantverket bakom 
varje möbel. 


