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Det er så mange rom som har en historie å fortelle. Det er så mange personligheter 
som har beveget seg rundt og satt sitt preg på historien, og veggene forteller alt på 
sin måte. Veggene, rommene og historiene inspirerer til videre fortelling gjennom 
mine kunstverk. Hvem var den vakre damen i det blå rommet? Hun som smiler så 
hemmelighetsfullt og har et blikk som får oss til å undres. 

I salen har man danset og nytt livets gleder under kong Salomos blikk, og vaktene 
ved inngangsdøren har sett det meste gjennom flere hundre år. Blodflekken på gul-
vet i forstuen, og fintfolks snakk i salongene skulle vi gjerne vite alt om. Varmen fra 
kakkelovnene har holdt liv i huset vegger og alle som har levd sine liv her, har fått 
nyte gløden fra kakkelens indre.

Alle korsettene forteller også sitt. De er hver og én en kvinne som lever sitt liv i 
harmoni eller i kontrast til sine omgivelser. En har hatt et fantastisk liv og nytt all 
den oppmerksomhet hun kunne ønske seg. En føler seg som om hun går i ett med 
veggen og håper bare at noen legger merke til henne én gang, mens en sparker ifra 
og vil slettes ikke la veggene fange henne. Hun vil vises og gjøre opprør.

Et broderi er et stykke historie, et maleri av tråder og perler, farger og forskjellige 
materialer. Der alle kan ha sine tanker og gleder ved synet. Jeg elsker å brodere og 
skape mine egne historier. Fra første gang jeg besøkte von Echstedtska gården har 
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jeg hatt stedet i mine tanker. Fasinasjonen for stedet og det fantastiske 1700-talls 
interiøret er stor og gleden enda større da jeg ble invitert til å stille ut der. Historiene 
til disse korsettene er inspirert av alle inntrykkene som rommene på von Echstedts-
ka gården byr på. Jeg har skapt tolv forskjellige kvinner som har levd sine liv på 
gården. Fra fine fruer til unge tjenestepiker. Alle er de så forskjellige og vil vise fram 
sin personlighet og sin styrke.

Jeg samler på mye rart. På gamle blondebiter og vakre perler som en gang har 
prydet en annen kjole, blanke strass-steiner fra et smykke og silkeblomster fra 
en svunnen tid. Disse vakre tingene bruker jeg sammen med eksklusive silker og 
skaper mine egne drømmer. Komposisjon av materialer i ornamenter som følger og 
som fremhever kroppens linjer er noe jeg liker å jobbe med. Korsettet er så nære 
kroppen og omslutter hjertet. Det former og skaper en feminin siluett og gir kvin-
nen en vakker holdning. Og ved å ikle seg korsettet blir man selv en del av et nytt 
kunstverk i samspillet mellom tekstilene og sin egen utstråling. 



So many rooms have tales to tell. Individuals have moved in and out of them and 
made traces in history, left remembrances in the walls. The walls, rooms and stories 
have inspired me to continue telling tales, using my artwork. Who was the beautiful 
lady in the blue room? Her smile is secretive and her regard simply mesmerising. 

In the great hall, dances have been held, and people have enjoyed the pleasures 
of life, always overseen by King Solomo’s glance. The guards at the entrance have 
seen everything there is to see over the last centuries. Our curiosity is aroused by 
the blood stain on the entrance floor and we would like to know everything about 
the conversations of fine people in the lounges. The heat has kept the walls alive, 
and every life ever spent here has enjoyed the glow coming from inside these tiled, 
beautiful stoves.

Each corset also tells a story. Each and every one is a woman who lives in harmony 
with or in contrast to her surroundings. One has had a wonderful life and has ado-
red getting all the attention she could ever desire. Another feels as if she blends in 
with the wall and is just hoping that she will be noticed at least once, while a third 
lady launches a kick towards the wall, to avoid being trapped by it. She has a rebel 
streak and wants to be noticed.

The embroidery is a piece of history, a painting of threads and beads, colours and 
different materials. Looking at the artwork, each visitor is at liberty to think and form 

Splendour for the heart, 
radiance for the room



images and stories. I love to embroider and create my own stories. From the first 
time I visited von Echstedtska gården, it has occupied a corner of my mind. I am 
greatly fascinated by the place and its wonderful 1700 century interior, and my fas-
cination found a match in sheer joy when I was invited to exhibit there.

The stories of these corsets are inspired by all the impressions that the rooms at 
von Echstedtska gården offer. I have created twelve different women who have 
lived their lives on the farm, from fine ladies to young maids. Each one is different 
from the other and wants to display her personality and strength. 

I collect things. I cherish little pieces of lace and pretty pearls that once adorned 
another dress, brilliant strass-stones from a necklace and silk flowers from times 
bygone. I use these beautiful things to embellish exclusive silk and create my own 
dreams. I like to combine materials and design ornamental creations that follow 
and enhance the lines of the body. The corset is worn so close to the figure and 
encloses the heart. It shapes and creates a feminine silhouette and gives women 
a splendid posture. By putting the corset on, you become a part of a new piece of 
artwork, softly playing in tune with the fabrics and your own radiance. 



von Echstedtska gården
von Echstedtska gården ligger ca 20 km nordvest for Säffle i Värmland, Sverige og 
ble oppført i perioden 1762 – 1764 av Bengt von Echstedtska og hans frue. Stedet 
har et karolinsk preg med streng symmetri, rake alléer og strikt eksteriør. 

I det indre blomstrer rokkoko-stilen i møblering og vakre veggmalerier. Interiøret er 
opprinnelig og bygningene har ikke innlagt strøm. Utedoen eller «hemlighuset» har 
burleske malerier uten like i hele Sverige. I den gamle låven ligger et galleri og en 
kafé og i hagen finner vi urtehage og eplehage med värmlandske eplesorter.

von Echstedtska gården er vernet som en del av den svenske kulturmiljøarven og 
er en del av Värmlands museum. Gården er kun sommeråpen og har kun én utstil-
ling i året med inviterte kunstnere.



von Echstedtska manor (country estate) is located about 20 km northwest of Säffle 
in Värmland, Sweden, and was built during the period 1762 to 1764, by Mr. Bengt 
von Echstedtska and his wife. The country estate is inspired by the Carolinian era, 
with rigid symmetry, straight, tree-lined pathways and a strict exterior.

Once inside, you discover the Rococo-style furnishings and beautiful murals that 
adorn the spaces. The interior is original and the buildings have no electricity. The 
burlesque paintings of the outhouse, or «secret house», do not have their equal 
anywhere in Sweden. In the old barn, there is a gallery and a café and the curtilage 
includes a herb garden and an orchard with different apple varietes from Värmland.

von Echstedtska manor is protected as part of the Swedish cultural heritage and is 
a part of Värmland’s Museum. The country estate is open only during the summer 
and features just one exhibition a year, with invited artists.

von Echstedtska manor
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