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Handeln började med
krut och kryddor.
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Varje
Ardmorepjäs är
ensam
i sitt slag.

När restaureringen är klar ska fönstren hålla i ytterligare 120 år.

BYGGNADSVÅRD

Bit för bit restaurerar Statens fastighetsverk tre anslående
blyinfattade fönster på Manillaskolan, numera Campus
Manilla, på Djurgården i Stockholm. Fönstren, troligen
från sent 1800-tal, finns i den forna kyrksalen och
består av hundratals glasbitar. Under arbetet tas varje
fönsterdel ner och rengörs och skadade bitar ersätts
med gammalt glas innan de sätts samman igen.
Från sadel till sängar
under 165 år.

NY ADRESS

INREDNING

SYDAFRIKANSK
FORMFEST

Ardmore Ceramics gör
högkvalitativ sydafrikansk keramik
full av livs- och berättarglädje i
varje unikt föremål. Systerföretaget
Ardmore Design gör textilier utifrån
keramiken. De vackra mönstren
har lett till designsamarbeten med
tapetföretaget Cole & son och
modehuset Hermès. Hörnfeldt &
Kihlstrand AB är svensk agentur.

Anrika Widforss
lämnar stad för slott

Sveriges äldsta jaktbutik, Widforss jakt och natur,
har flyttat från sin välbekanta adress på Fredsgatan i
Stockholm. Numera ligger butiken i stället i Stenladan
vid Steninge slott i Märsta norr om Stockholm.
Widforss jakt och natur har funnits sedan 1729.
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Fönster mot framtiden

Gary Oldman som
Winston Churchill.

BOKTIPS

Klassiker i
ny tappning
I början av oktober kommer
en ny, reviderad utgåva av
byggnadsvårdsboken Så renoveras
torp och gårdar på Norstedts
förlag. Sedan 1970-talet har denna
bok varit en vän och vägledare
för byggnadsvårdsentusiaster.

MÖBELNYHET

SÄNGMAKAREN
FIRAR MED NY RUTA

Sängtillverkaren Hästens har funnits i 165 år. För att
uppmärksamma detta skapades Tribute, en specialversion
av Hästens lyxsäng Luxuria. Den välkända blå rutan har
i detta fall övergivits till förmån för en ruta i mullvadsgrått
och en ny textil. Inspiration till tyg och ton kommer från
företagets sadelmakande begynnelse.
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Rådgivare i mer
än 40 år.

FILMTIPS

CHURCHILLS DILEMMA
PÅ VITA DUKEN
Välrenommerade skådespelaren Gary Oldman
gestaltar Winston Churchill i kommande storfilmen
Darkest hour. Handlingen utspelar sig från Churchills
tillträde som premiärminister och skildrar valet mellan
en uppgörelse med Nazityskland och att stå fast vid
sina ideal. Världspremiären sker den 22 november.
Filmen visas i Sverige i början av 2018.
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Kvalitativa vintips
i Gods & Gårdar.
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Marie-Antoinette var
gift med Ludvig XVI.

Tsar Ivan V:s krona
från år 1684.

HISTORIA
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100 ÅR
UTAN TSAR

NY UTSTÄLLNING

Kärleken som
ännu fascinerar

Ett sekel har gått sedan den
ryske tsaren störtades och i
dagarna är det även 100 år
sedan oktoberrevolutionen
(som inträffade 7 november
med vår kalender räknat).
Då störtade Lenins bolsjevikparti landets provisoriska
regering och lade grunden
för Sovjetunionen. Den som
vill veta mer om tsarernas
och Rysslands väg mot
revolutionens 1917 läser med
fördel Romanovs – den sista
tsardynastin av Simon Sebag
Montefiori, utkommen tidigare
i år. På köpet kommer
förståelse av dagens Ryssland.

Axel von Fersen och hans relation till Frankrikes
drottning Marie-Antoinette är fokus i Livrustkammarens
utställning I love you madly. Bevarade brev vittnar
om passionerad, omöjlig kärlek som fick sitt slut
när drottningen giljotinerades 1793. von Fersen
själv lynchades till döds utanför Riddarhuset 1810.
Utställningen pågår 27 oktober–6 januari 2018.

FÄRGSÄT TNING

SKOTSK UPPÅT
VÄGGARNA
Brittiska Farrow & Balls nya kulör
Inchyra blue är inspirerad av skotska
landskap och grå skyar. Den lite
rökiga tonen gör att färgen kan
uppfattas som både blå och grå.
Pris 759 kr/2,5 liter.

Skål i mässing, pris
ca 999 kr.

DESIGN

NY GLANS ÅT
FAVORITER

Dämpat och ombonat
i hösthemmet.
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Italienska Alsessi, som vanligtvis
ses i vita metaller, lanserar en
ny kollektion. Under namnet
Extra Ordinary Metal har
formgivare tolkat klassiska
Alessiobjekt i mässing, med en
yta som flörtar med etruskisk
gulsmideskonst – granulering.

FYR A FR ÅGOR

Passionen väcktes
i Saint-Émilion
Gastronomiprofessor Carl Jan Granqvist och
sommelier Niklas Bergqvist är Gods & Gårdars
nya vinkrönikörer. Premiärläs på sidan 109!
Vad får vi läsa i era vinkrönikor i Gods & Gårdar?
– Det blir historiska tillbakablickar, kuriosa och tips
om högst aktuella viner med raffinerade smaker från
världens klassiska vinregioner. Dessutom blir det tips om
lagringsbara viner och information om vinauktioner.
Kan vem som helst bygga upp en vinkällare?
– Absolut! Har man ont om plats kan det vara en god
idé att börja lagra vinerna på annan ort, exempelvis på ett
lantställe eller hos en professionell vinlagringskällare, som
Vinkällaren Grappe. När vinerna är drickmogna kan man
flytta hem dem till sin vinkyl.
Hur väcktes intresset för vin hos er?
– Jag har alltid varit intresserad av gastronomi och är
kock i grunden. Vinintresset tog fart när jag tillbringade
vintrarna i franska alperna. För att hinna åka så mycket
skidor som möjligt tog jag ströjobb. För att inte
stagnera kunskapsmässigt läste jag mängder av
böcker om vin. Senare bröt jag benet och kunde inte
jobba gående under ett par år. Eftersom sittande
kockar inte är särskilt attraktiva på arbetsmarknaden
skaffade jag mig en fördjupad vinutbildning, WSET
Diploma, genom Grythyttan. Sedan dess är fokus helt
och hållet vin, säger Niklas Bergqvist.
– I barndomshemmet serverades det alltid vin till kalasen,
och jag fick tidigt ingå i personalstyrkan. Under min
restaurangutbildning bestämde jag mig för att vinkunskap
skulle bli min profil inom restaurang. Den stora passionen
väcktes när jag hamnade i Saint-Émilion och träffade Comte
des Ligneris på Château Soutard, en jämnårig ädling som
hade vinet inkarnerat i sina ådror, berättar Carl Jan Granqvist.
Vad är en stor vinupplevelse?
– Vin kan vara en stor upplevelse på många plan. Ett
enastående vin kan vara en stor upplevelse alldeles för
sig självt. Upplevelsen kan bli än större när man är hos
en producent och kan prova vinerna på den plats där de
tillverkats och lagrats.
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