
 
 

 
 
Pressmeddelande 4. Maj 2018 
 
 
Svenskt Tenn öppnar idag en Pop-Up-butik på Stockmann 
 
Inredningsföretaget kommer att kunna ses på tre platser i 
huvudstadsregionen under sommaren 
 

 
 
Idag den fjärde maj slår Svenskt Tenn upp dörrarna till en Pop-Up-butik på det anrika 
varuhuset Stockmann i centrala Helsingfors. Där kommer ett stort urval av Svenskt Tenns 
produkter att finnas till försäljning. Från slutet av maj visar Hanaholmens kulturcentrum och 
Didrichsens konstmuseum varsin utställning om Svenskt Tenns samtida formgivning 
respektive dess historia.  
 
– Svenskt Tenns grundare Estrid Ericson och formgivaren Josef Frank skapade tillsammans en 
inredningsfilosofi som är aktuell än idag. Den utgör en helhet som vi vill lyfta fram, snarare än enskilda 
föremål eller mönster. Därför är de båda utställningarna som äger rum parallellt minst lika viktiga som 
Pop-Up-butiken i sig. De bidrar till att sätta varje produkt i ett större sammanhang, säger Thommy 
Bindefeld, marknadschef på Svenskt Tenn. 
 
Stockmann är ett av Europas största varuhus och ett centralt landmärke i den finska huvudstaden 
sedan dess öppnande på nuvarande adress år 1930.  



 
– Vi är väldigt stolta över att vi som enda plats i Finland kommer att kunna erbjuda våra kunder 
inspiration och kvalitetsinredning från Svenskt Tenn. Det blir ett fantastiskt tillägg till vårt befintliga 
designerbjudande, säger Tuuli Kalliosalo, Head of Partnership Marketing på Stockmann. 
 
Det var redan under våren 2016 som Hanaholmen och Didrichsen kontaktade Svenskt Tenn för ett 
samarbete – vilket nu resulterar i två utställningar. På Hanaholmen visas en stor del av de samtida 
designers som arbetat med Svenskt Tenn. På Didrichsen presenteras en utställning som skildrar flera 
nyanser av kreativitet hos både Estrid Ericson och Josef Frank – i bland annat en miljö inspirerad av 
Estrid Ericsons sommarhus Tolvekarna.  
 
För att balansera det kulturella med det kommersiella beslutade Svenskt Tenn att även öppna en Pop-
Up-butik under sommaren, ett koncept som man provat på tidigare i samband med den stora Josef 
Frank-utställningen på MAK i Wien 2016/2017. Under Stockholm Design Week 2017 lanserades även 
ett framgångsrikt samarbete med den finska formgivaren Harri Koskinen som skapat två lampor för 
Svenskt Tenn. 
 
– Vi har ett stort antal kunder från Finland både i vår webbutik och i butiken i Stockholm så det känns 
extra roligt att kunna möta dem i deras eget hemland. Sverige och Finland har mycket gemensamt, till 
exempel ett snarlikt designarv och en förkärlek till färgstarka mönster samt för hållbar, tidlös design, 
som kan gå i arv från generation till generation, säger Thommy Bindefeld. 
 
Tips! Tillbringa en kulturfylld sommardag med Svenskt Tenn: Börja dagen på Stockmann, styr mot 
Didrichsens konstmuseum och avsluta dagen med lunch eller middag vid Hanaholmens havslandskap. 
 
 
 
Svenskt Tenn på Stockmann 
4.5.–28.9.2018 
Svenskt Tenn @ Stockmann -Pop-Up-butik 
Stockmann Varuhuset, Aleksandergatan 52, 4. våningen 
Mån-Fre 9–21 
Lör 9–19 
Sön 12–18 
 
Svenskt Tenns Pop-Up-butik finns på Stockmanns fjärde våning. Här kan du upptäcka bredden av 
textilier, möbler samt inredningsdetaljer och har möjlighet att köpa med dig de populära produkterna 
hem. Pop-Up-butiken erbjuder både inrednings- och dukningsinspiration för sommaren. 
 
 
Svenskt Tenn på Didrichsens konstmuseum 
25.5.–9.9.2018 
Estrid Ericson & Josef Frank 
Förnyare av design | Rethinking Design | Muotoilun uudistajat  
Didrichsens konstmuseum 
Granviksgränd 1, 00340 Helsingfors 
www.didrichsenmuseum.fi/sve 
Tis-Sön 11–18 
 
Didrichsens utställning målar en historisk bild av Svenskt Tenns grundare Estrid Ericson och den 
österrikiske arkitekten och designern Josef Frank. Företagets utveckling visas genom inredningar 
dukningar, förlagor och arkivmaterial.  
 
I Villa Didrichsens vardagsrum får besökaren en förnimmelse av Tolvekarna, Estrid Ericsons älskade 
sommarhus. Utställningen presenterar även Josef Franks karriär som formgivare, med möbler, 
arkitektoniska skisser, textila mönster och sällan sedda akvareller. 
 
 
 



 
Svenskt Tenn på Hanaholmens kulturcentrum 
25.5.–26.8.2018 
Design from Sweden 
Hanaholmsstranden 5, 2100 Esbo 
www.hanaholmen.fi/sv 
Mån-Sön 10–20 
 
Hanaholmen presenterar samtida design från Svenskt Tenn. Utställningen Design from Sweden visar 
exempel på formgivning från några av vår tids mest skickliga formgivare. Förutom grundarna till 
Svenskt Tenn, Estrid Ericson och Josef Frank, presenteras också bland annat Carina Seth Andersson, 
Harri Koskinen och Jacob Solgren. Projektet Modernt Svenskt Tenn presenterar formgivning av bland 
andra Sissi Westerberg, Eva Hildi, Ingegärd Råman, Annika Jarring och Anna von Schewen. 
 
För mer information, kontakta: 
Miltton 
Sylvie Daoud 
+358 40 0849497 
sylvie.daoud@miltton.fi 
 
Didrichsens konstmuseum 
Intendent Maria Didrichsen 
+358 40 5521000 
 
Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland 
Kommunikationsdirektör Håkan Forsgård 
+358 40 7677373 
 
Svenskt Tenn är ett inredningsföretag med butik på Strandvägen i Stockholm och på webben. Sedan 1975 ägs företaget av Kjell och 
Märta Beijers stiftelse, som ger betydande anslag till forskning och utbildning samt bidrar till att främja svensk heminredning och 
design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


