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SAMMANDRAG/ABSTRACT

Det här är ett examensarbete som utgår ifrån Anna Petrus (�886-�949). Syftet 

är att ta fram en artefakt som utgår ifrån Anna Petrus konstnärskap och mest 

kända motiv ”lejonet.” Mitt mål är att ta fram en artefakt som jag, hon och 

hennes gamla arbetsgivare Svenskt Tenn står bakom. Artefakten ska tydligt 

kunna härledas till Anna Petrus konstnärskap och samtidigt vara nutida och 

inom ramarna för produktdesign.

Examensarbetet har vuxit fram som ett resultat av min uppsats. Min uppsats 

har vuxit fram som ett resultat av min önskan om en djupare förståelse för 

Anna Petrus och hennes konstnärskap. Och min önskan om en djupare förstå-

else för Anna Petrus har vuxit fram som en metod för mig att kunna ta fram en 

artefakt som jag upplever att Anna Petrus står bakom.

Introspektion, informella intervjuer/besök, skisser och litteraturstudier har 

legat till grund för arbetet som har en postmodern grund och där mitt förhåll-

ningssätt är introspektionistiskt-hermeneutiskt.

I projektet har Anna Petrus och jag själv flätats samman, PETRUS har kon-

struerats. PETRUS är oss båda i ett.

Resultatet är ett vinserverande lejonhuvud som omformulerar bag-in-boxen. 

NYCKELORD

Petrus, design, dekoration, hantverk, funktionalism, företaget Svenskt Tenn, 

introspektion
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1. FÖRORD

 Tack till Per Ahldén (intendent på företaget Svenskt Tenn). Tack till Thommy 

Bindefeld (marknadschef på företaget Svenskt Tenn). Tack till Emma Calde-

ron. Tack till Jonas Eckerbom (bildantikviarie, Blekinge museum). Tack till 

Titti Forsslund. Tack till Tullan Gunér (museichef, Blekinge museum). Tack 

till Joel Hanborg. Tack till Leif Lyttkens. Tack till Sonja Lyttkens (Anna Petrus 

dotter). Tack till Ronny Nilsson. Tack till Olle Ohlsson (guld- och silversmed). 

Tack till Marie Rhenberg (författare). Tack till Bollplanksgruppen A.P.A. 

(Anna Johansson, Petrus Nygren och Anna Ohlsson).  
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2. INLEDNING

A Petrus (1886-1949) = Anna Marie-Louise Lyttkens, f Pettersson

Petrus N (1980 -) = Petrus Karl Elof Nygren, uppsatsförfattare.

PETRUS = A Petrus och Petrus N i ett.

Bildmontage Petrus N och A Petrus i reflektion (foto Anna Johansson och A Petrus arkiv)

Ibland kan oväntade händelser ske. Jag är inte helt osäker på att det är Petrus 

N (jag) som först stötte på A Petrus (inte jag), eller om det är tvärt om. På mer 

än ett sätt känns det som att A Petrus och Petrus N är reaktioner och spegling-

ar av varandra�. PETRUS åtskild av tid och rum, men ändå sammanlänkade 

till en. Mellan sig har PETRUS en ocean av funktionalism och en likriktning 

av ”den goda smaken”. För att kunna bearbeta det har Petrus N tvingats rann-

saka sig själv och värderat och studerat A Petrus verk och livsgärningar i ett 

försök till att ta fram en artefakt som för hennes talan i sin samtid.

3. BAKGRUND

A Petrus verkade i en tid som kom att övergå i funktionalism, och kom med 

det att drunkna i de starka strömmar som det medförde. Petrus N har nu kom-

mit upp till ytan och i det här examensprojektet genomför jag en resa och 

försöker förstå den. 

�  Se  sid �-�� i bilagan
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 Artefakten ska tydligt kunna härledas till A Petrus konstnärskap och samti-

digt vara nutida och inom ramarna för produktdesign.

3.1. ANNA PETRUS

 A Petrus liv började i Uppsala som Anna Marie-Louise Petersson. Hennes far 

hette Oskar Viktor Petersson och var professor i pediatrik vid universitetet. 

Hennes mor var grevinna Maria Petersson (född Stackelberg). A Petrus var 

yngst och sladdbarn av fem syskon och bara �� år gammal när hennes mor 

dör. A Petrus ärver henne och blir på det sättet ekonomiskt oberoende, vilket i 

sin tur gör att hon 1907 tar möjligheten att åka till London, utan sin fars sam-

tycke. Hon är då 21 år gammal och i London studerar hon skulptur vid Chelsea 

Polytechnic School och kommer i kontakt med suffragetterna. En rörelse som 

strider för kvinnlig rösträtt och praktiserar civil olydnad. 

Familjen ville att A Petrus skulle studera till jurist. Sonja Lyttkens, A Petrus 

dotter kommenterar det hela ” Pappan ville att hon skulle läsa juridik efter 

studentexamen, men själv – i likhet med många akademikerbarn – var hon 

trött på det akademiska familjelivet. Hon tyckte att pappan var en förfärlig 

tyrann och hon ville bli konstnär, eller ”artist” som man sade på den tiden. När 

jag en gång frågade henne hur det gick till när hon lämnade hemmet sa hon 

bara ”jag hoppade ut genom fönstret”.”� Efter London och ytterligare studier i 

Stockholm så kom A Petrus in på Konstakademiens skulpturlinje.

Sonja Lyttkens berättar ”Jag frågade en gång hur hon fick namnet Petrus. Hon 

berättade då att hennes klass hade uppfört sig olämpligt på något sätt. Rek-

torn var arg och någon måste gå och förhandla med honom. Anna blev utsedd 

och lyckades föra klassens talan så väl att allt löstes i godo. Då hon kom till-

baka kramade kamraterna henne och någon ropade ”Du är en klippa, en riktig 

Petrus”. Sedan dess blev Anna allmänt kallad för Petrus och signerade sina 

alster med det namnet. När hon senare kom in på konsthögskolan slogs det 

upp på anslagstavlan att Anna Petrus kommit in. Då tyckte hon att det var lika 

bra att ta det namnet,”�  ”- Och nog var hon en riktig klippa men en energisk 

och temperamentsfull sådan, minns dottern Sonja Lyttkens. Hon var under-

bar som mamma trots att hon pendlade mellan Stockholm, där hon hade sin 

ateljé, och olika städer i Sverige där man och barn bodde.”4 

Efter konsthögskolan skaffade hon en ateljé med flera kvinnliga kamrater 

”Tennis”, där ett kollektiv av unga kvinnliga konstnärer bildades. Ett kollektiv 

som ifrågasatte manssamhället och konservativa professorer, något som på 

den tiden var otroligt radikalt och starkt laddat. Det var här som A Petrus 

träffade sin blivande man Harald och fick sitt första barn Ejnar. Men hon ville 

inte gifta sig. Det var först efter att hennes moster vägrat att ta hand om deras 

son som hon lät konventionen vinna och gick med på giftermål. Ejnar var då � 
2  Ur utställningskatalog Anna Petrus: konstnär och formgivare; av Sonja Lyttkens för Bror 

Hjorts hus, sid 5
3  Ur utställningskatalog Anna Petrus: konstnär och formgivare; av Sonja Lyttkens för Bror 

Hjorts hus, sid 4
4  Ur Antik och Auktion nr.6 1999. Sid 30
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år och året var 1917. Samma år sätter hon upp en dansföreställning på Intima 

Teatern i Stockholm tillsammans med bland andra Siri Derkert.5 

Den fria dansen kom att bli A Petrus andra uttrycksform, vilket låg helt rätt i 

tiden för 1900- talets början. Isadora Duncan6 kom att inspirera den unge A 

Petrus i den riktningen. Anna Behle7 öppnade ett institut för plastisk dans, 

som var Duncan-inspirerat. Det kom att bli väldigt populärt bland A Petrus 

och hennes umgängeskrets att dansa hos henne. ”Dansen blev Petrus andra 

uttrycksform. I brev nyårsdagen �9�4 skriver Petrus till Siri Derkert ”Behle 

hon älskar dig storligen. Gudarnas, Siri, om vi ej vore målare och skulptörer 

skulle vi bli danserskor.”8 

1920 brinner Tennis, A Petrus ateljé ner. Det är kvällen innan en stor utställ-

ning på Svensk - Franska konstgalleriet i Stockholm och mycket av hennes 

verk förstörs. Sonja Lyttkens kommenterar ”Mamma hade lagt sig och tagit 

ett sömnmedel, pappa sov alltid som en stock och de vaknade inte förrän folk 

slog in dörrarna. Jag bars ut, ett halvt år gammalt, men ett flertal av mammas 

iordningsställda arbeten förstördes i branden. Endast ett tiotal räddades.”9 

1925 är det världsutställningen i Paris och A Petrus kammar hem två medal-

jer. En för gjutjärnsutsmyckningar i Carl Bergstens entrépaviljong och en för 

de tennföremål hon visar. 

Företaget Svenskt Tenn grundades 1924 och A Petrus kom att samarbeta med 

dem ganska snart. Svenskt Tenn grundades av Estrid Ericson10 och med stor 

sannolikhet träffades de på något sätt i Stockholm på 1920-talet. Helt säkert 

stötte de på varandra i Paris 1925, Köpenhamn 1926 och New York 1927, på 

utställningar där. ”Trots den relativt begränsade tiden, ungefär mellan �9�6 

och 1930, blev resultatet av samarbetet bestående. Med sin alldeles speci-

ella materialkänsla, förvärvad under många års hårt arbete, och sitt mycket 

personliga, kraftfulla och expressiva uttryck lyckades hon realisera idéer och 

skapa föremål som blivit rakt igenom tidlösa. Under många, många år och inte 

minst idag är Petrus pregnanta stil helt omistliga delar av tennet från svenskt 

Tenn”�� 

Under 1930-talet drabbas A Petrus av en psykos. ”Hon fick en klimakterie-

psykos i mitten av 30-talet och blev förvirrad. Tillfrisknade, men var fysiskt 

mycket skör - hon hade haft blödande magsår och hade ofta ilsken huvudvärk 

och reumatism.”�� Startskottet för det kan härledas till ett missfall �9��. Sonja 

Lyttkens kommenterar i DN. ” – Hon arbetade ständigt i tunga, hårda ma-

5  1888-1973.  Konstnär och väninna till A Petrus.
6  1877-1827. Dansare och pionjär inom den moderna dansen.
7  1876-1966. Dansare
8  Ur utställningskatalog Anna Petrus: konstnär och formgivare; av Sonja Lyttkens för Bror 

Hjorts hus, sid 12
9  Ur utställningskatalog Anna Petrus: konstnär och formgivare; av Sonja Lyttkens för Bror 

Hjorts hus, sid 21
10  �894-�98�. Tennkonstnär och inredningsarkitekt
��  Ur utställningskatalog Anna Petrus: konstnär och formgivare; av Sonja Lyttkens för Bror 

Hjorts hus, sid 32
��  Ur utställningskatalog Anna Petrus: konstnär och formgivare; av Sonja Lyttkens för Bror 

Hjorts hus, sid 26
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terial. Hon högg skulpturer och reliefer i granit, marmor och alabaster. Hon 

skar i trä, modellerade i gips och arbetade i olika metaller. Hon fick jätte-

kraftiga händer med breda tummar. Säkerligen bidrog det också till hennes 

magsår att höra hur folk förfasade sig över hur hon försummade familjen. Fast 

vi hade det bra hos pappa. Han insåg hur viktig konsten var för mamma och 

gladdes åt hennes framgång. Efter en personlig tragedi �9�� blev Anna Petrus 

psykiskt sjuk. Hon tillfrisknade i perioder men arbetade aldrig mer.”�� Hon 

avlider 1949 i Kalmar.

4. FUNKTIONALISM

Funktionalismen är en stil som uppstod i början av 1900- talet i Europa. Man 

benämner ofta denna stil för ”Funkis” i Sverige. Formen på bruksföremål, 

möbler och arkitektur bestämdes av dess funktion. Det avskalade, rena, släta 

och ”äkta” skulle framhävas. Enkel geometri med grundformer så som klotet 

och kuben sågs som norm. Stilen bröt skarpt mot de klassiska stilideal som 

rådde innan funkisen. Nu skalades all dekor och ornament av från bruksfö-

remål. All tradition av att smycka förkastades som pynt. Stilen är en del av 

modernismen och går också ofta under det namnet. 

1930 introducerades denna stil för oss svenskar, på Stockholmsutställningen. 

Från och med nu så förknippades allt som inte ansågs praktiskt och avskalat 

som borgerligt och motbjudande av den rådande stildiskursen.

4.1. A PETRUS OCH FUNKTIONALISMEN

Josef Frank�4 (företaget Svenskt Tenns främsta formgivare och medarbetare) 

kommenterar det hela med de här orden: ”Därför är dessa konstregler mer ne-

gativa än positiva, mycket blir förbjudet men inte mycket blir tillåtet. Om man 

idag vill tillerkänna en sak berömdvärda estetiska egenskaper, sker detta i all-

mänhet med orden stram, sober, spartansk, medan människor som utmärker 

sig för egenskaper betecknade med sådana adjektiv (särskilt det sistnämnda), 

ingalunda är några tilltalande upplevelser.”15 A Petrus var inte en person som 

beskrivs med de adjektiven och hon underhöll sig till stor del med att dekorera 

och formge givna föremål. Vilket hon ofta gjorde i en tradition av att avbilda 

och dekorera med hjälp av grekisk mytologi och andra bildade referenser.

�9�9 hade A Petrus och hennes väninna Siri Derkert en gemensam debutut-

ställning på Lunds universitets konstmuseum. Om A Petrus brickor och tenn-

bord som hon visar där går det att läsa ”Tennborden var tänkta som avställ-

ningsytor och inspirerade av de rökbord som fanns i Främre Orienten och 

Nordafrika. Brickorna har både bibliska och profana motiv: fiskafänget, Adam 

och Eva, herdar, tre män i en båt, sjöjungfrur, kvinnor som bär frukter, le-

��  Ur tidningsartikel i DN 2008/04/25. Kraftfulla Lejon av Eva Nordenfelt
�4  1885-1967. Arkitekt. Till en början funktionalistisk anhängare och pionjär.
15  Ur tidningsartikel i form nr 6, 1958. Accidentism av Josef Frank
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kande barn etc., en bildvärld som är förekommande i 1920-talets konst. Moti-

ven är linjära, artistiskt tecknade utan perspektiv som i grottmålningar. Sedan 

sekelskiftet och början av 1900-talet lockade ljuset och exotismen i Algriet, 

Egypten och Marocko många konstnärer och intellektuella.”�6

”Allra helst ville Anna Petrus arbeta med skulptur och när staden Karlskrona 

förberedde firandet av sitt 250- års jubileum 1930 såg hon sin stora chans. 

Flera år i förväg hade hon lämnat in ett förslag om att i Hoglands park göra 

en monumental fontän med en bassäng på en radie av 19.5 meter med en 

vattenkaskad upp till fem meters höjd. Skulpturer i brons föreställde de fyra 

vindarna skulle pryda denna jättefontän […] men det gick inte att finansiera 

projektet och idag är det knappt någon i Karlskrona längre som minns ”Vin-

darnas brunn” och all den entusiasm denna storslagna idé hade väckt.”17 Det 

går vidare att läsa ”Varför detta förslag aldrig genomfördes är höjt i dunkel. 

Men kanske kan man se det som symptomatiskt för den omsvängningen som 

var på gång. År 1930 invigdes Stockholmsutställningen med sin hyllning av 

funktionalismen, det som kallades ”den nya sakligheten”. Det var slut med 

livet som ett spännande fantasirikt allkonstverk. Nu gällde istället en gemen-

sam norm och idé om vad som var ”utmärkt svensk form”. Och dit hörde inte 

Anna Petrus konstverk.”�8

A Petrus förslag till vindarnas brunn, skiss (foto Blekinge museum arkiv)

4.2. FÖRETAGET SVENSKT TENN OCH FUNKTIONALISMEN

”Svenskt Tenn hade startats i en tid då nyklassicismen och 1920-talets ideal av 

mondän elegans och exotism ännu rådde. Redan 1925 började Estrid Ericson 

dock att vända sitt intresse mot funktionalismen. När hon 1930 inredde sitt 

eget hem högst upp i samma hus där Svenskt Tenn än idag ligger, valde hon 

att låta den funktionalistiske arkitekten Uno Åhrén, som även inrett butiken, 

rita ett helt nytt möblemang. Arbetet med våningen inspirerade Estrid Ericson 

till att öppna en inredningsavdelning i Svenskt Tenn butiken, dit Åhrén och 

�6  Ur boken MODERNT SVENSKT TENN för förlaget Atlantis sid. ��
17  Ur tidningsartikel i Antik & Auktion nr 6, 1999. Ett lejon till kvinna Av Gunnel Wahlström
�8  Ur artikeln Anna Petrus- ett återupptäckt konstnärskap av Margareta Skantze från www.

margaretaskantze.se
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den unge arkitekten Björn Trägårdh knöts. Snickare och tapetserare anställ-

des och Svenskt Tenn började utveckla sin egen möbel- och inredningskol-

lektion. Tennet fanns kvar i sortimentet, men kom snart att spela en alltmer 

underordnad roll. Möbler från Svenskt Tenn ställdes ut för första gången �9�� 

på Galleri Modern i Stockholm, med stor succé. På bara sex år hade Svenskt 

Tenn förvandlats från en liten tennateljé till Stockholms mest moderiktiga in-

redningsbutik. Redan 1930 bedömdes varumärket Svenskt Tenn så inarbetat 

och värdefullt att Estrid Ericson beslöt att behålla det, trots att företaget bytt 

skepnad och verksamhet. Det är värt att notera att Svenskt Tenn under sin 

första ”funktionalistiska period” ansågs som höjden av modernism och rent 

av radikalitet i den svenska inredningskonsten. När ”designprinsen”, Prins 

Sigvard Bernadotte, �9�� lät inreda sitt rum på Stockholms Slott med Svenskt 

Tenn möbler – ett stramt och minimalistiskt rum i svart, vitt och mörkblått 

– väckte detta sensation i designkretsar och bestörtning i Hovet.” �9

4.3. A PETRUS INFLUENSER OCH TILLÄGG I STILDISKURSEN

När A Petrus var 14 år övergick 1800-tal i 1900- tal. Den rådande stildiskursen 

var väldigt eklektisk. ”Under slutet av 1800-talet gjorde industrialismen och 

massproduktionen det möjligt för borgligheten att frossa i olika nystilar. Man 

inredde sina hus och våningar med lån från t ex rokokon, renässansen och 

barocken, ibland med alla nystilar på en gång. Hemmen fylldes med masspro-

ducerade och överdekorerade prydnadsföremål.”20 

Jag kan inte annat än att anta och utgå ifrån att den beskrivningen fungerar 

som en bra skildring av de hem som hörde till A Petrus vardag under hennes 

uppväxt. A Petrus föddes in i den verkligheten och kom aldrig att ta avstånd 

från de stilidealen, utifrån vad jag kan förstå, hon kom då snarare att stå för 

dem. Men att döma av hennes tillvägagångssätt i arbetsmetoder och val av 

material drevs hon till stor del av en längtan till kvalité. En kvalité på flera 

olika plan, som ofta går förlorad när något sätts i massproduktion. Konsthant-

verket kom osökt att få en självklar plats i A Petrus framställningar, något 

som A Petrus dotter Sonja Lyttkens och hennes man Sven Hamrell är noga 

med att framhålla när jag besöker dem i deras hem i Uppsala. ”Vi ser gärna att 

det framkommer i ditt arbete att Petrus tillverkade de mesta av sina föremål 

för egen hand.”��”Man kan bara tänka sig hur de personer som hon delade 

sin ateljé med blev störda av hennes evinnerliga hamrande och bankande.”�� 

inflikar Sonja förnöjsamt. 

A Petrus tilldelades av omständigheter och sin tid att verka i en tradition av 

att ”dekorera och pynta”. Det gjorde hon med en enorm känsla för kvalité och 

sammanhang. A Petrus verk och motiv bidrar ofta med något, de är inte bara 

�9  Från: www.svenskttenn.se under rubriken Historik
20  Ur boken De Formade 1900-talet design a – ö av Eva Bjarnestam, sid. �6
��  Citat av Sven Hamrell när jag besöker honom och Sonja Lyttkens, A Petrus dotter 

2009/04/09
��  Citat av Sonja Lyttkens, A Petrus dotter när jag besöker henne och Sven Hamrell 

2009/04/09
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reproduktioner och ”pynt” för sakens skull. Hon skildrar och berättar aktivt, 

inte passivt och slentrianmässigt. Hon är inte heller främmande för att själv 

göra tillägg och att tolka det hon skildrar.

Antoine Bourdelle�� en otroligt skicklig fransk skulptör och konstnär som 

bland annat utsmyckade Théâtre des Champ-Elysées i Paris, som stod klar år 

1912. Han skildrar scener ur den grekiska mytologin på dess fasad. På ett ställe 

skildrar han samma motiv som A Petrus kommer att skildra till den svenska 

Hederspaviljongen, också den i Paris, fast år 1925. ”Bourdelle kallade den La 

Tragédie, […] När guden Agamemnon var redo att leda grekerna till Troja fick 

deras flotta oväntade problem att segla iväg på grund av vädret. För att blidka 

gudinnan Artemis att ge skeppet gynnsamma vindar tvingades Agamemnon 

att offra en av sina döttrar, Ifigenia. Scenen har Bourdelle framställt på ett 

högst traditionellt sätt. Ifigenia gestaltas med överdrivet långt hår som tynger 

huvudet bakåt och förstärker hennes gest av uppgivenhet. Hon böjer sig för 

det obevekliga ödet. Figurerna i utsmyckningen till svenska paviljongens en-

tréhall representerar med all sannolikhet Petrus version av den känsloladdade 

historien. Förloppet är där det totalt omvända. Ifigenia accepterar inte ritua-

len och vägrar att offra sig. Full av kraft tar hon svärdet, sitt öde i egna händer. 

Det flygande håret förstärker hela bildens rörelse och känsla av befrielse. 

För dagens betraktare är det kanske svårt att förstå hur annorlunda och djärv 

Petrus tolkning i själva verket var”�4

Ifigea med svärdet i sin hand (foto Petrus N)

4.4. A PETRUS OCH LEJONET

1922 - 23 tillverkar A Petrus ett bord. Hon är då 37-38 år. Bordet är utmejslat 

i massivt trä och föreställer delvis ett lejon. Bordet består av ett lejon som på 

sin rygg bär på en pelare, som i sin tur bär på bordsskivan, och på den en cise-

lerad mässingsbricka. En bricka där fiskafänget finns skildrat. (Det finns inget 

egentligt som säger att motivet är det bibliska fiskafänget, men då personerna 

på bilden närmast ser ut att föreställa afrikaner och det faktum att aposteln 

��  �86�-�9�9.
�4  Ur boken ANNA PETRUS – Skulptör och industrikonstnär av Marie Rehnberg, sid. 135-136
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Petrus finns med i den bibliska berättelsen om fiskafänget lockas jag, att kalla 

motivet för fiskafänget. Vi vet ju med säkerhet att A Petrus ofta omtolkade och 

skildrade kända berättelser på sitt egna och personliga sätt). Det är det första 

av många lejonskildringar som A Petrus ska komma att göra. Den mest kän-

da är ”lejonungen” som hennes dotter Sonja kallar den,25 eller som Företaget 

Svenskt Tenn benämner den på sin hemsida ”Tennlejon”. Det är ett av flera 

föremål som hon gör åt Svenskt Tenn och som fortfarande finns i produktion. 

Enligt många är det ”det föremål som kom att bli ett av företagets mest kända 

objekt”�6 

Jag och A Petrus första Lejon (foto Emma Calderon)

”Den som en gång sett ett lejon av Anna Petrus glömmer det aldrig! Med sin 

lockiga man och obändiga livslust är det lilla viddjuret av tenn redo att ta 

språnget från prydnadshyllan och med sin muskulösa kropp kasta sig över en 

alltför närgången betraktare. Fortfarande syns lejonet skymta i fönstret hos 

Svenskt Tenn i Stockholm. ”27 ”Anna Petrus kärlek till lejon – strama, stilise-

rade stolta djur- kan uppfattas symboliskt. De förekommer i olika versioner 

i hennes tredimensionella konstverk, flera av den göts i tenn av Bergmans 

konstgjuteri. Bland de första nyttoföremålen i genren finns ljusstakar med sit-

tande lejon som bär upp ljushållarna och det bulliga bläckhornet krönt av ett 

vaktande lejon”�8 Andra lejon som A Petrus skildrat finns på lampor, speg-

lar, brännvinsstånkor och värmeledningsgaller för att nämna några. Efter att 

ha deltagit i den stora konstindustriutställningen på Metropolitan Museum 

25  Citat av Sonja Lyttkens, A Petrus dotter när jag besöker henne och Sven Hamrell 
2009/04/09

�6  Ur tidningsartikel i Sköna hem nr 1, 2008. ANNA PETRUS – skulptör med järnvilja och 
lejonkraft av Lis Landmark

27  Ur tidningsartikel i Antik & Auktion nr 6, 1999. Ett lejon till kvinna Av Gunnel Wahlström
�8  Ur boken MODERNT SVENSKT TENN för förlaget Atlantis sid. ��
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i New York 1927 går det att läsa ”Nu vidareutvecklade Petrus de motiv som 

hon skulle använda så många gånger: lejonet. Aldrig lejoninnan. Hon hade 

självklart inte monopol på motivet. Lejonet förekommer flitigt i mycket tidig 

assyrisk, persisk och egeisk konst, och varianter på lejonportar byggdes flera 

tusen år f.Kr. Lejonet i helfigur och rak profil, ensamt eller uppradat i mängd, 

var liksom lejonjakten omtyckta teman i babylonisk konst. I ornamentiken 

är lejonhuvudet, en lejonmaskaron, en ofta förekommande dekor. Men ingen 

har som Petrus tänjt och på djupet utforskat djurets rörelser och former. För 

henne handlade det inte bara om ett dekortema som varierades och stilisera-

des i olika grad. Ofta utgjorde lejonet en del av ett bärande element. Detta blir 

mycket tydligt i ett föremål där hon sannolikt använde lejonmotivet för första 

gången, ett bord som är magnifikt. I bordsbenet framträder Petrus bokstavliga 

kamp med lejonet.

Varifrån kom lejonet? Vad betydde djuret för Anna Petrus? Enligt hennes dot-

ter, Sonja Lyttkens, symboliserade lejonet Petrus dominante far.”�9

5. FRÅGESTÄLLNING
Hur kan jag med utgångspunkten i A Petrus formspråk och mest kända motiv 

”lejonet” ta fram en artefakt som de tre parterna; Företaget svenskt Tenn, den 

framlidne A Petrus och jag själv kan stå bakom. 

Detalj från relief av A Petrus där ett av hennes lejon cerverar vatten/vin (foto Emma Calderon)

�9  Ur boken ANNA PETRUS – Skulptör och industrikonstnär av Marie Rehnberg, sid. 89-90
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6. AVGRÄNSNING

Mitt projekts artefakt är materialbundet till materialet tenn och refererar till 

A Petrus konstnärskap. (Om inte tenn så är någon annan metall såsom silver 

eller aluminium också godtagbart beroende på eventuell tillverkare och till-

gång).

7. DESIGNTEORETISKT FÖRHÅLLNINGS-
SÄTT 

Jag har ett introspektionistiskt-hermeneutiskt förhållningssätt i mitt projekt 

och uppsats och en postmodern grund. I introspektionistisk-hermeneutisk 

tradition har jag inte letat efter direkta orsaker till mitt projekts frågeställning 

och bakgrund. Jag har istället accepterat och försökt förstå dem genom att 

aktivt tolka och tranfusionera A Petrus konstnärskap genom mig. Min slutar-

tefakt är ett resultat av min tolkning.

8. METOD – DESIGN & FORSKNING/RE-
SEARCH

Mitt projekt och dess artefakt har vuxit fram som ett resultat av min uppsats, 

och min uppsats har uppstått som ett resultat av min önskan om en djupare 

förståelse för A Petrus, och i förlängningen mig själv, då jag konstruerat PET-

RUS som är oss båda i ett. Att jag låtit flätat ihop oss är att jag på det sättet 

tvingats att rannsaka och försöka reda ut vad jag egentligen vill uppnå med 

mitt projekt. Min handledare förklarar för mig att: ”Jag tycker om ditt under-

sökande sätt att skriva då skrivandet förvandlas till ett instrument för djupare 

förståelse för ditt arbete”.30 

8.1. INTROSPEKTION – INRE ARTIKULATION AV ARTEFAKT

Skrivande och skissande har i form av introspektion fungerat som en metod 

för mig i mitt projekt. Om introspektion går det att läsa ”Att utgå från egna 

erfarenheter brukar i forskarsammanhang benämnas som introspektion. In-

trospektion handlar om att observera sitt eget känslomässiga liv och handlar 

således om självobservation. Ofta alterneras mellan de båda begreppen in-

trospektion och självanalys, men de har samma innebörd. Enligt en tidig defi-

nition, benämns introspektion som ”förmågan att se in i de egna tankarna och 

rapportera vad vi där finner” (James, 1890, s. 185, min övers.). En betydligt 

senare är ”självmedveten självutforskning” (Brown, 1998). 

30  Ur e-mail från min handledare Krzysztof Jeglinski 2009/04/16
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Introspektion är att betrakta som den yttersta formen av deltagande obser-

vation. Observationen sker av egna upplevelser och resulterar i självetnogra-

fiska berättelser (Holbrook, 1995). Ibland hänvisas till termen SPI, subjektiv 

personlig introspektion, som betonar just den egna till att göra tolkningar av 

självobservation som ses som centralt i användandet av metoden.”��

8.2. BESÖK – INFORMELLA INTERVJUER

En metod för mig att införskaffa goda egna erfarenheter av mitt projekts frå-

geställning och bakgrund har varit att besöka olika platser som har betydelse 

för mitt arbete.

8.2.1. HOS SONJA LYTTKENS
Mitt viktigaste och mest givande besök för mitt projekt är att ha träffat A Pet-

rus dotter, Sonja Lyttkens��. Dels för att jag genom det besöket gavs tillfälle 

att röra vid och hålla i många, för att inte säga de flesta av A Petrus verk, 

som finns på plats i hennes hem��. Dels för att jag gavs tillfälle att diskutera 

och umgås med personen bakom mitt projekts studiers dotter. Min metod och 

mitt upplägg för besöket var av en inkännande och upplevande karaktär. Jag 

dokumenterade med foton och att anteckna vissa citat, men framför allt så 

var besöket ett stort steg till att försöka komma A Petrus nära. Göra henne till 

min.

Jag på besök hos Sonja Lyttkens och Sven Hamrell (foto Emma Calderon)

��  Ur kapitlel 8, Introspektion som metod av Maria Frostling Henningsson, ingår i boken 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen av Bengt Gustavsson. sid 168

��  Jag besöker Sonja Lyttkens och Sven Hamrell i Uppsala 2009/04/09
��  Se sid �4 i bilagan
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8.2.2. VILLA HERTHA
Jag har också haft förmånen att besöka innergården till Villa Hertha�4 i Kal-

mar, en stor privatvilla som ritades av arkitekten Carl Bergsten 1925. I anslut-

ning till villan har A Petrus dekorerat och utsmyckat både in- och utvändigt. 

Bland annat öppna spisar med lejonmotiv invändigt, och ett stort gjutjärn-

staket utvändigt. Stängslet är det som visades i Paris 1925, men lite modi-

fierat. Det har bland annat sänkts. Här kunde jag studera A Petrus verk på 

nära håll och kunde uppleva det med mina händer.35 Det går att läsa följande 

”Trådgårdsgrind med figurreliefer i gjutjärn till löjtnant Birger Jeanssons hus, 

Storgatan, Kalmar, nuvarande ”Villa Hertha”, 1926. Här utnyttjas partier från 

entréhallen till Sveriges Hederspaviljong på Parisutställningen 1925 kombi-

nerade med nya detaljer.”�6

8.2.3. KLOSTER KYRKA
Ett inbokat besök som jag valde bort att besöka är den dopfunt som finns i 

Kloster kyrka i Eskilstuna gjord i drivet silver. Anledningen till att inte be-

söka dopfunten är att den inte är representativ för A Petrus verk. Dopfunten 

gjordes mot slutet av hennes yrkesverksamma liv, �9�9. Då hade något inom 

henne slocknat och motiven som avbildats på den lär sakna A Petrus berät-

tarvilja och livslust. Det var något som jag inte ville ta på och ”ladda” mig själv 

med inför mitt arbete med att arbeta fram en artefakt, där jag har som mål att 

ta fram en artefakt som A Petrus kan tänkas stå bakom.

8.2.4. OLLE OHLSSON
Som i ett led av att uppnå en djupare förståelse för A Petrus hantverkande 

har jag besökt guld- och silversmeden Olle Ohlsson.37 En konstsmed i centrala 

Stockholm som smider i en anda och tradition som inte kan anses funktiona-

listisk. Han har bland annat tagit fram skor och hattar i guld och silver. När jag 

besökte honom arbetade han på silverkryckor till 7 stycken käppar i trädslaget 

ormträ. Jag får uppleva och se hur en hantverkare ”hamrar och bankar”. Efter 

det besöket förstår jag hur mycket jobb och tid det ligger bakom en hantver-

kares arbete.

8.2.5. SVENSKT TENN
Vid fyra tillfällen�8 har jag besökt företaget Svenskt Tenns lokaler på Strand-

vägen i Stockholm. Jag har med Thommy Bindefelds�9 och Per Ahldéns40 hjälp 

fått tillgång till material om A Petrus och Svenskt Tenn. Vid mitt första besök 

tog jag chansen att få hålla i de produkter som de nu har till försäljning av 

A Petrus. Janusvasen, en sigillstämpel och det välkända tennlejonet. Vid an-

dra besöket gavs jag tid och utrymmet att studera och skissa av fotografier 

�4  Jag besöker Villa Hertha 2009/04/21
35  Se sid 15 i bilagan
�6  Ur utställningskatalog Anna Petrus: konstnär och formgivare; av Sonia Lyttkens för Bror 

Hjorts hus, sid 24
37  Jag besöker Olle Ohlsson 2009/04/07
�8  Jag besöker företaget svenskt Tenn 2009/02/06, 2009/03/04,2009/04/08 och 

2009/05/13
�9  Marknadschef på företaget Svenskt Tenn
40  Intendent på företaget Svenskt Tenn
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som visar A Petrus breda konstnärskap, inte bara hennes tennprodukter för 

företaget. Vid det senaste besöket visade jag upp en prototyp till den tänkta 

artefakten som tydligt kan härledas till A Petrus konstnärskap och samtidigt 

är nutida och inom ramarna för produktdesign. 

A Petrus Janusvas, Lejonsigill och tennlejon för Svenskt Tenn (foto Svenskt Tenn)

8.3. LITTERATURSTUDIER 

Det är inte bara genom att studera A Petrus på olika sätt som jag har konstrue-

rat en grund att stå på i projektet. Jag har även förankrat syftet till mitt projekt 

i annan litteratur. Till exempel så kunde jag i dikten ”Borges och Jag” av Jorge 

Luis Borges finna anledning till att driva mitt projekt och dess frågeställning.

”Det är för den andre, för Borges, som saker och ting inträffar. Jag promenerar i Buenos Aires 

och dröjer, kanske redan mekaniskt, för att betrakta ett portvalv eller en järngrind. Jag känner till 

Borges genom posten och ser hans namn bland några professorer eller i ett biografiskt lexikon. 

Jag tycker om timglas, kartor, sjuttonhundratalets typografi, kaffesmak och Stevensons prosa. 

Den andre delar dessa förkärlekar, men på ett inbilskt sätt som gör dem till en skådespelares attri-

but. Det skulle vara överdrivet att påstå att vårt förhållande till varandra är fientligt: jag lever, jag 

låter mig levas, så att Borges kan spinna ihop sin litteratur och denna litteratur rättfärdigar mig. 

Det är inte alls svårt för mig att erkänna att han har lyckats skapa några sidor som duger, men 

dessa sidor kan inte rädda mig, kanske därför att det som är bra inte längre tillhör någon, inte ens 

denne andre, utan det tillhör språket och traditionen. För övrigt är jag förutbestämd att gå förlo-

rad, slutligen, och endast något enstaka ögonblick hos mig kan kanske överleva den andre. Undan 

för undan håller jag på att lämna allt åt honom, trots att jag är väl medveten om hans perversa 

vana att förfalska och överdriva. Spinoza insåg att allting strävar att framhärda i sitt väsen, stenen 

vill evigt vara sten och tigern tiger. Jag kommer att stanna kvar inom Borges, inte inom mig (om 

jag nu är någon), men jag igenkänner mig mindre i hans böcker än i många andra böcker eller i 

en gitarrs mödosamt brutna ackord. För många år sedan försökte jag göra mig fri från honom och 

övergick från förstadens mytologier till leken med tiden och det oändliga, men dessa lekar tillhör 

nu Borges och jag måste nog tänka ut något annat. Sålunda är mitt liv en flykt och jag förlorar allt 

och allt tillhör glömskan eller den andre. Jag vet inte vilken av oss två som skriver denna sida.” 4�

Jag har genomgående i min uppsats använt mig av att citera flitigt ifrån den 

litteratur jag sökt och hittat. Det har jag gjort för att lyfta fram de personer 

som har förmedlat en bra grund för mig att stå på i mitt projekt. Det är ofta 

tack vare dem som Petrus N kunnat komma i kontakt med, och bilda sig en 

uppfattning om sin namne, spegling och instrument för reflektion.

4�  Ur boken Tigrarnas guld av Jorge Luis Borges sid. 68-69
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8.3.1. BAG-IN-BOX-VIN OCH STÅNKA
Ett av A Petrus föremål som jag till en början inte förstod och inte heller trodde 

skulle komma att betyda något för mitt projekt var hennes brännvinsstånka4�, 

ett föremål som i ord närmast kan liknas vid en plunta, sejdel eller kanna. En 

behållare för starksprit. Första gången jag såg stånkan blev jag närmast gene-

rad. Jag ryggade för hur en dryckesbehållare på ett så lekfullt och banal sätt 

kunde vara utformat som ett lejon. Efter att ha sett ett TV-program4� som tog 

upp fenomenet Bag-in-box-vin kom jag att fundera över hur en annan tapp-

ning av A Petrus brännvinsstånka skulle kunna vara utformad till att innehålla 

vin. Vid det här laget hade jag förlikat mig med tanken att en behållare för 

dryck kan vara utformat som ett lejon, och samtidigt äga estetisk höga kvali-

téer. Programmet informerade och ironiserade över hur vi svenskar tagit till 

oss fenomenet bag-in-box-vin mer än något annat folk i hela världen och att 

försäljningen hela tiden ökar. Vinexperten Bengt Kronstam kommenterar i 

programmet. ”Det är en liten revolt mot allt överförmynderi att vi verkligen 

tar till oss de här boxarna”.

Jag söker information om fenomenet och på wikipedia (!) går det att läsa 

”Lådvin, boxvin eller bag-in-box-vin är vin som är förpackat i en så kallad bag-

in-box. Konstruktionen med en tät, mjuk plastpåse i en robust låda av kartong 

(engelska bag in box, ’påse i låda’) är inte unik för lådvin. Lådviner kommer 

dock vanligen med en kran som gör det enkelt att tappa vin i glas. Förpack-

ningen underlättar transport genom att den väger mindre, inte spricker och 

är lättare att trava, eftersom den är blockformad. Det finns också ofta ett bär-

handtag.”44

A Petrus Brännvinsstånka (foto Emma Calderon)

4�  Stånka är ett gammalt ord för dryckeskärl. Marie Rehnberg, författare till boken ANNA 
PETRUS – Skulptör och industrikonstnär förklarar per telefon att det är ett ord som A Pet-
rus själv använde 2009/05/04

4�  Kulturprogrammet Kobra som sändes på Svt 2009/10/03
44  Från Wikipedia.se Bag- in-box av Arnef 2009/04/11 kl. 20.22 
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Bag-in-box-vin är praktiskt och funktionellt. Formen följer funktionen. Jag 

kan förstå varför fenomenet är så uppskattat för att frakta en stor kvantitet 

med vin från Systembolaget, eller färjan, hem till festen, eller hemmet. Till att 

frakta och förvara är fenomenet jättepraktiskt, men ur ett estetiskt perspek-

tiv så anser jag att fenomenet är en total öken, som strider mot vinets natur. 

Jag är fullkomligt övertygad om att Bacchus45 eller Dionysos46 inte är särskilt 

roade av hur deras dryck blivit fängslat av denna funktionalistiska fyrkant här 

uppe i Norden. Jag konstaterar att det praktiska har kommit att vinna över 

sinnets och själens behov av att omge sig med vackra ting, något som tyvärr 

oftast sker när det praktiska och funktionella får styra, och estetiska värden 

ställs åt sidan. En ”vin-stånka” skulle kunna frigöra vinet från den andefattiga 

boxen när den inte längre behöver vara praktisk att frakta. 

Mitt projekts artefakt kommer att ligga någonstans mittemellan A Petrus 

brännvinsstånka och bag-in-boxen, och är samtidigt både och. Jag skalar av 

”bagen” sin ”box”, och med inspiration av A Petrus stånka och sätt att ”deko-

rera och pynta” arbetar jag fram ett nytt skal till att förvara ”bagen” i. Ett skal 

som appliceras först efter att bag–in-boxen blivit hemtransporterad. Vinet 

behöver då inte längre behöver sin trista ”box” och det praktiska med bag-in-

box fenomenet fyller då inte längre någon funktion. Det är nu lätt att ersättas 

”boxen” med något som uppfyller och tar hänsyn till estetiska värden.

De estetiska värdena blir här mer praktiska än de funktionella då det ända-

målsenliga inte längre ligger i att vinet ska fraktas, utan avnjutas.

9 SKISSANDE - FYSISK ARTIKULERING 
AV ARTEFAKT

Parallellt med att jag söker lämplig litteratur, rannsakar och artikulerar med 

ord, tankar och text. Så laborerar och artikulerar jag min framväxande arte-

fakt fysiskt med hjälp av att skissa två- och tredimensionellt.

9.1. TREDIMENSIONELLT SKISSANDE

Som en direkt orsak av mitt rannsakande så har jag kommit fram till att det 

tredimensionella skissande är det mest effektiva sättet för mig att artikulera 

min framväxande artefakt i. ”För mig har det visat sig att det ofta är de tre-

dimensionella skisserna som får mig att förstå. Både estetiskt - intuitivt och 

rationellt – analytiskt. Det är främst det klivet i mina skolprojekt som fått mig 

att kunna jobba på det analytiska planet. I det ”platta skissandet” finns det 

nämligen inga hinder eller regler för mig. Jag hindras inte av någon längtan 

till t.ex. perfektion eller liknande som verklighetsförankrar mina projekt. Det 

gör det däremot i det tredimensionella skissandet för mig. Där måste jag arti-

45  Vingud enligt Romersk mytologi
46  Vingud enligt Grekisk mytologi
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kulera min blivande artefakt, och det är fruktbart för min process, på det sät-

tet att jag då inte kan ”komma undan” med lösningar och dylikt som inte går 

att genomföra ”på riktigt”.”47 Jag behöver begränsningar för att kunna skapa 

något reellt, begränsningar som ett tredimensionellt artikulerande av en skiss 

ger mig.

Något som går helt i linje med A Petrus sätt att framställa sina arbeten på. Om 

henne går det att läsa ”Jag har till exempel ställt mig frågan om Anna Petrus 

egentligen kunde teckna, eftersom endast någon enstaka skiss har påträffats. 

Hon var och förblev skulptör, det endimensionella skissandet var inte hennes 

metod.”48 

9.2. TVÅDIMENSIONELLA SKISSOBSERVATIONER 

Som ett led i att försöka uppnå en djupare förståelse för A Petrus, och hennes 

arbeten och artefakter, och samtidigt få möjligheten att tillföra något eget, har 

jag använt mig av metoden att skissa/teckna av. Jag har tecknat av hennes 

verk och ibland omtolkat vad jag sett.49 Jag har ibland överdrivit vad jag sett 

och ibland underdrivit. Som jag förklarar under föregående rubrik så finns det 

inte mycket som hindrar mig i det tvådimensionella ”platta” skissandet. I det 

tvådimensionella skissandet drivs jag av att omtolka och experimentera med 

det jag skissar av. Det möjliggör att undersöka hur A Petrus linjer och motiv 

är avbildade, samtidigt som jag osökt hittar nya former och lösningar, när det 

avtecknade transformeras till något som jag ofta först förstår vid ett tredimen-

sionellt artikulerande. 

Alla föremål jag sett på bild som avbildar något av A Petrus verk har genom-

gått en transfusion genom mig. På det sättet har jag försökt uppnått en dju-

pare förståelse för A Petrus bildvärld, och samtidigt gjort den till min. Något 

som var nödvändigt i det här projektet.

10. RESULTAT 

Min slutprodukt är ett vinserverande lejonhuvud som ska fylls med en bag-in-

box-vin-påse, där påsens kran sticker ut ur lejonhuvudets mun och erbjuder 

användaren av produkten till att tappa sig ett glas vin. I A Petrus tradition 

kallar jag produkten för Vinstånka. Vinstånkan placeras med fördel på en 

hylla, fönsterbräda eller på annat sätt där kranen kan sticka ut över kanten. 

En bordskant passar utmärkt. Vid ett uppdukat dryckesserveringsbord kan 

det tänkas att en nivåskillnad dukas in under duken, som ett trappsteg, där 

Vinstånkans kran kan sticka fram över kanten och erbjuda dryck.

47  Ur skoluppgift i psykologi av Petrus N 2009/24/03 (restuppgift som jag inte slutfört innan 
det här projektet satte igång) baserad på boken skapande handling av Pirjo Birgerstam

48  Ur boken ANNA PETRUS – Skulptör och industrikonstnär av Marie Rehnberg, sid. 18
49  Se sid 17-31 i bilagan
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Till Vinstånkans lejonman har jag använt mig av att ”dekorera och pynta” med 

att använda formen för pasta sorten gnocci. Det har jag gjort för att jag tycker 

att gnoccins bullighet och vågighet bra representerar hår och att det är ett 

ganska typiskt sätt för PETRUS att tänja på gränser och skildra på i ett projekt 

med postmodern grund. Pasta är på Stånkan hår och jag har försökt att sam-

manfoga dem på ett typiskt A Petrus sätt. Det har jag gjort genom att ha sam-

manfogat de många små delarna till en gemensam helhet. Något som A Petrus 

ofta gjorde. Den helheten ger Stånkan en riktning och rörelse, då betraktarens 

blick lätt vandra på den. Gnoccin har jag placerat på högkant, i lodrät riktning, 

alla åt samma riktning. Betraktarens blick leds då osökt till stånkans ansikte, 

och till Stånkans mun.

En humoristisk aspekt är att det ofta dricks vin när det äts pasta. De två före-

teelserna är därför vänner och hör på så sätt ihop.

Vinstånkans ansikte har en tydlig V-formad linje som ofta förekommer i A 

Petrus skulpturer och bildvärld. Den linjen som utgör Stånkans nos och som, 

där den försvinner övergår i ögats ytterlinje.

I Stånkans linjer och prickar kring munnen har jag försökt att återskapa en 

plastisk rörelse som jag har hittat i A Petrus sätt att skildra på och som är 

tänkta att knyta an till hennes dansande. Linjerna är lätt vågiga, och prickarna 

balanserar mellan dem och förstärker den känslan. Även linjerna i pannan är 

till för att skapa en rörelse i stånkans uttryck.

Vinstånkans signering (foto Annelie Sundin)
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Jag har tydligt signerat Vinstånkan på det sätt som A Petrus ofta gjorde. Med 

stora tydliga bokstäver. Den självklara signaturen är naturligtvis att använda 

vårt gemensamma namn. Den är en av de saker vi har gemensam och inget 

som jag har behövt rannsaka fram. Jag har placerat signaturen på Stånkans 

ena öra. (En parantes är att jag i signeringen har en referens för den bibliska 

aposteln Petrus. Bokstaven ”t” är skrivet som Petruskorset.50 Det har jag gjort 

för att det är tack vare hans existens i litteraturen som A Petrus fått sitt namn 

från första början. Mitt användande av den har ingenting att göra med den 

symbolik och/eller associationer som den kan tänkas framkalla hos betrakta-

ren. För mig är den en symbol för något som kopplar A Petrus och Petrus N 

samman).

A Petrus signatur (foto Emma Calderon)

Det finns ett gångjärn på stånkans ovansida som möjliggör att den kan öppnas 

och stängas. När Stånkan är stängd så finns det två spännen som förankrar 

ansiktet/luckan med stånkans käke/nederdel. De spännena kan även tänkas 

konnotera på ett lejons tänder.

Vinstånkan gör sig bäst i en limiterad upplaga som ligger någonstans 
mellan 10 till100 ex. Och bör vara utförd på ett hantverksmannamässigt 
sätt.

50  Det upp och nedvända korset 
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Vinstånkan framifrån när den inte innehåller vin (foto Annelie Sundin)
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Vinstånkan sedd från sidan när den innehåller vin (foto Annelie Sundin)

11. SLUTSATS
För att återkoppla till min frågeställning till projektet och uppsats ”Hur kan 

jag med utgångspunkten i A Petrus formspråk och mest kända motiv ”lejonet” 

ta fram en artefakt som de tre parterna; Företaget Svenskt Tenn, den fram-

lidne A Petrus och jag själv kan stå bakom.”

På Företaget Svenskt Tenn har Thommy Bindefeld fungerat som min kon-

taktperson.51 Han gav mig fria tyglar, vilket jag också var väldigt mån om att 

ha. Jag har varit lyhörd och lyssnat på det som har sagts och känt mig väldigt 

privilegierad över att fått genomföra mitt kandidetexemensprojekt på ett så 

anrikt och betydelsefullt företag som Svenskt Tenn.

För att komma åt ”lejonet” har jag lagt stor fokus på att fördjupa mig i A Pet-

rus. Det har jag gjort genom att hitta likheter som förenar mig med henne. 

Det var inte svårt. Jag kände tidigt en gemenskap och en djupare samhörighet 

51  Se sidan 32 i bilaga
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än till den mest uppenbara likheten, vårt gemensamma namn. Jag har också 

hittat olikheter, som mycket beror på tid och kön. Genom att fläta ihop oss har 

jag skapat PETRUS. Syftet med PETRUS var att ta fram en artefakt som har 

ett uttryck och innehåll som kan härledas till A Petrus. Både rent visuellt men 

också på ett djupare plan.

Jag känner mig mer än nöjd med mitt slutresultat!

Jag har tagit fram en artefakt som jag står bakom.

Jag har tagit fram en artefakt som (jag upplever) A Petrus står bakom.

Jag har tagit fram en artefakt som företaget Svenskt Tenn står bakom.
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ORNAMENT, INTROSPEKTION, MÅNGA SMÅ SAMMANSATTA DELAR, 

BLUNDA OCH SE, TANKAR
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ORNAMENT, SMÅ SAMMANSATTA DELAR, RANNSAKA
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PETRUS SIGNERAR, HENNES BLIR HANS, HANS BLIR HENNES

PETRUS IDAG, PETRUS FÖRR
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PETRUS OM PETRUS
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PETRUS FÖRR ÄR EVIGT PETRUS IDAG

PETRUS IDAG ÄR EVIGT PETRUS FÖRR
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MÅNGA SMÅ SAMMANSATTA PETRUS

PETRUSKORSET
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LITTERATUR FÖR PETRUS SAMMAN

PETRUS FÖRSTÅR LITTERATUR I SAMMANHANG
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LITTERATUR FÖR PETRUS SAMMAN

PETRUS FÖRSTÅR SAMMANHANG I LITTERATUR
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MUSIK FÖR PETRUS SAMMAN

PETRUS FÖRSTÅR MUSIK I SAMMANHANG
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MUSIK FÖR PETRUS SAMMAN

PETRUS FÖRSTÅR SAMMANHANG I MUSIK
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VEM SOM ÄR VEM ÄR INTE RELEVANT

JAG ÄR PETRUS, PETRUS ÄR JAG, DU ÄR PETRUS, PETRUS ÄR DU
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JAG, LONDON/KALMAR, KALMAR/LONDON, DU

DU, IN/UT, UT/IN, JAG
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PETRUS , SMÅ SAMMANSATTA DELAR BILDAR HELHET, PLASTISITET
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KOLLAGE SOM VISAR URVAL AV A PETRUS VERK JAG HÅLLER I HOS SONJA LYTTKENS

RANNSAKAR, STUDERAR, INSPIRERAS, FASCINERAS 
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KOLLAGE SOM VISAR URVAL AV A PETRUS VERK TILL VILLA HERTHA I KALMAR

RANNSAKAR, STUDERAR, INSPIRERAS, FASCINERAS
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PETRUS FÖRR PETRUS IDAG

PETRUS IDAG PETRUS FÖRR
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SKISS AV TENNLEJONET, FÅNGAR KÄNSLA, GöR DET TILL MITT, FÖR MIG
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SKISS. VARJE HÅRSTRÅ, VARJE MUSKEL, PLASTICITET
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SKISS AV HÅR, LEJONMAN, SMÅ SAMMANSATTA ANSIKTEN
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SKISS AV LINJE I ANSIKTE, -GÖR DEN TILL MIN
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SKISS AV VARJE LOCK, VARJE MUSKEL, VARJE HÅRSTRÅ, BILDAR HELHET
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SKISS AV VARJE LOCK, VARJE CIRKEL BILDAR HELHET.
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SKISS AV SKULPTUR FÖRESTÄLLANDE A PETRUS VÄNNINA “KYLIS”

VARJE HÅRSTRÅ, LINJEN I ANSIKTET
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SKISS AV SKÅL/KRUKA

JAG TILLFÖR “AFRIKANSKA FORMER”
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SKISS AV LINJEN I ANSIKTET. LEJON
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SKISS AV MUSKEL FÖR MUSKEL, DEL FÖR DEL, HÅRSTRÅ FÖR HÅRSTRÅ 

SAMMANSATTA DELAR BILDAR HELHET
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SKISS AV BRÄNNVINSSTÅNKA, DRYCKESLEJON



�8

SKISS AV LEJON. HÅRLOCK FÖR HÅRLOCK.
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JAG SKISSA PARODI PÅ MUSKEL FÖR MUSKEL, HÅRSTRÅ FÖR HÅRSTRÅ,

LINJEN I ANSIKTET. SKISS SAKNAR PLASTICITET,EJ ANATOMISKT RÄTT, BODYBUILDING.
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SKISS AV SIGNATUR. VINDRUVOR MELLAN ANSIKTEN? JANUSVAS/VINDRUVSKLASE,

“PÅHITTAD” LJUSSTAKE.
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SKISS AV “PROFILVASEN”

HÅRLOCK, PLASTICITET, DANS, LINJEN I ANSIKTET
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Sedan hösten 2008 har jag haft nöjet att vara handledare åt Petrus Nygren för hans kandidat-
examensprojekt vid designprogrammet på Kalmar högskola.
Petrus valde mig som marknadschef på Svenskt Tenn till handledare eftersom hans projekt 
gick ut på att tolka formgivaren Anna Petrus vars arbeten fortfarande produceras och säljs på 
Svenskt Tenn.
Petrus har med stort engagemang satt sig in i Anna Petrus arbete och genom processen haft 
olika infallsvinklar på sin tolkning. Vi har haft ett flertal möten där vi tillsammans diskuterat 
olika lösningar och idéer.
Den utvecklings och designprocess som Petrus har arbetat med har varit spännande att följa 
och Petrus har varit lyhörd och mottaglig för de kommersiella infallsvinklar som jag har 
kunnat ge.
I slutprodukten som Petrus gjort en prototyp av har han fångat Anna Petrus formspråk och 
skapat en produkt som är samtida. Petrus hittade ett behov som det idag inte finns en lösning 
på och skapade sedan en produkt som idémässigt har en potentiell kommersiell marknad.
En ”bag-in-box-pås-hållare” i en oerhört exklusiv förpackning. 
I mina ögon har Petrus stora möjligheter att kunna utvecklas till en fullfjädrad formgivare 
eftersom han både är lyhörd och har en kreativ nivå. 
Jag önskar Petrus lycka till med fortsatta studier och tror att vi i framtiden kommer få se mer 
av Petrus som formgivare.

Maj 2009

Thommy Bindefeld
Marknadschef på Svenskt Tenn

ORD AV THOMMY BINDEFELD OM MIG OCH MITT PROJEKT


