24 januari – 3 mars 2013
Arkitekturmuseet

Introduktion
3
Ett stickat
monument
5

Bilder / Images
8
English translations:

Introduction
10
A Knitted
Monument
12

Kolofon /
Colophon
16
1

hemmet som en hängande gardin eller rock
med avigsidan ut. Sjoken tecknar lägenhetens
rumsindelning som en tredimensionell ritning. De tunna, stickade ytorna beskriver olika
rumsligheter där man som besökare kan ta
sig in lager för lager, rum för rum, inifrån och
ut. De textila avigsidorna i lägenhetens yttre
skapar en avslöjande fasad av trassliga trådar
medan innerväggarnas skira membran visar
exakta mönstrade ytor.
Miljonprogramsområdet Husby byggdes
1974 och är belastat av hög arbetslöshet och
byggnaderna är i stort behov av upprustning.
Med boende från många olika länder finns
också en resursrikedom, en unik bredd, ett
omfattande föreningsliv och utbud av varor
som inte återfinns någon annanstans i Stockholm. Miljonprogrammet är väldokumenterat
och mycket omdebatterat men i forskningen
och den offentliga diskussionen talar man
sällan om det utifrån de privata hemmen. En
fascination för rationaliteten som låg till grund
för Miljonprogrammet och ett intresse för det
liv som finns innanför de serieproducerade
betongväggarna ligger till grund för Knitting
House. Interiören har utforskats med en konventionell arkitekturuppmätning och med
stickningen som arkitektoniskt medium. Med
hjälp av en exakt kartläggning av hemmets
geometri och liv har Knitting House skapat en
textil arkitektur av dess mest privata yta: hemmets innerväggar.
Knitting House genomfördes tillsammans
med en grupp kvinnor som lever i samma typ
av lägenhet, alla med mycket olika bakgrund,
utbildning och livshistorier. Varje detalj i den
då tömda 82 kvadratmeter stora lägenheten har
mätts, kartlagts och sedan stickats till en något
förminskad kopia av det forna hemmet (75%).
Även de spår av liv från de som bodde där en
gång finns med – tapeter, fläckar, repor och
klistermärken – allt omsorgsfullt reproducerat
i stickningen.
Projektet genomfördes med ett uttalat
syfte att undersöka en plats och dess underliggande erfarenheter, och som Elin Strand Ruin
och Annika Enqvist utrycker det; ”iscensätta
en situation och skapa relationer som desta-

”Vad kan en närsynt textil kartläggning av
miljonprogramslägenhetens privata ytor tillföra
diskussionen om upprustning och förändring
av dessa områden? För oss var Knitting House
ett sätt att konkret anknyta till de bostads- och
stadsmiljöfrågor som vi tycker är relevanta för
Husby, och för många andra liknande områden i
Sverige och Europa. Vi som stickade tillsammans
hade mycket olika bakgrund och livshistorier.
Nästan ingen kände varandra från början, vi kom
från tolv olika länder och hade bokstavligen svårt
att hitta ett gemensamt språk.” 1
Knitting House är en stickad version av en
lägenhet med tre rum och kök på Oslogatan 8
i Stockholmsförorten Husby. Det är ett konstprojekt, av Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär, i samarbete med curator Annika Enqvist,
The New Beauty Council. Det kom till hösten
2010 då en grupp av konstnärer, arkitekter,
studenter och boende i området tillsammans
noggrant undersökte och med hjälp av tolv
stickmaskiner skapade en reproduktion av
denna för detta miljonprogramsområde typiska standardlägenhet. Knitting House syftade
till att undersöka hur man kan skapa nya sammanhang där olika sociala grupper har möjlighet att mötas och diskutera frågor kopplade
till bostaden, arkitektur och stadsplanering.
Genom att koppla ihop textilt handarbete med
arkitektur blev projektet också till ett påtagligt
fysiskt verk, en gemensam publik manifestation och en plats för undersökande, spekulation, fantasi och utbyte av livserfarenheter.
Upphängd skapar den intima stickade
arkitekturen en stor rumslig installation – hela
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biliserar idén, uppfattningen eller bilden av
platsen genom det gemensamma görandet, nya
möten och erfarenheter”. Med projektet har
de möjliggjort både en annorlunda och noggrann undersökning av en plats och ett sammanhang – lägenheten. På samma gång har de
skapat en situation där utbytande av erfarenhet
gjorts möjlig genom ett gemensamt görande –
stickningen. Trots de inblandades olika sociala
och kulturella bakgrunder, språk och livserfarenheter skapades här ett fruktbart möte och
samtal.
Idén till projektet uppstod ur en vision om
hur miljonprogrammet arkitektoniskt och
strukturellt skulle kunna ta tillvara starka sociala nätverk mellan kvinnor. Målet var att föreslå
en ombyggnad av vissa bostäder, på bottenvåningarna på Oslogatan i Husby, till gemensamma
lokaler med ingång direkt från gatan. Detta
skulle kunna ske genom att ta bort några av
byggnadernas fasadelement i markplanet och
på så sätt öppna upp för större gemensamma
utrymmen och mötesplatser, till exempel vävstugor. Knitting House var därför tänkt som en
tillfällig plats för att spekulera i hur en sådan
plats skulle kunna bli till. Men det var också
tänkt som ett sammanhang för att skapa nya
gemensamma erfarenheter som kunde lämna
spår och minnen hos alla medverkade.
Knitting House har också handlat om att lyfta
fram en historisk bild av kvinnligt skapande,
som i alla tider har utforskat och kommenterat
den privata sfären genom textilt handarbete.
Projektet ville undersöka betydelsen av detta
textila hantverk och de sociala strukturer som
förknippas med det – till exempel syjuntan och
vävstugan – platser för gemenskap, möten och
ibland även subversiva samtal. Genom projektets praktiska gemensamma görande, skapades
också verktyg för feministiska tolkningar av
arkitektur. Arbetet med kartläggningen, mönsterkonstruktionen, stickandet och rumsskapandet i hängningen av de stickade väggarna i
Knitting House, har använts för en omläsning av
det textila som ett intellektuellt verktyg för ett
kritiskt, praktiskt förhållningssätt till rummet
och arkitekturen.

Projektet utvecklades och presenterades
ursprungligen för Husby Konsthall hösten
2010. Sedan dess har Knitting House kompletterats och åter visats på utställningen
(I)ndependent People: Collaborations and
Artist Initiatives, Reykavik Art Museum under
sommaren 2012 (curerad av Jonathan Habib
Engqvist). På Arkitekturmuseet visas Knitting
House nu tillsammans med en videodokumentation som ger inblick i hur projektet kom till.
Presentationen kompletteras med både fördjupande seminarier och programverksamhet för
såväl vuxna som barn.
1 Ett stickat monument, Om femtio år med Arkitekturmuseet (Stockholm, Arkitekturmuseet 2012).

lägenheter i snart 40 år, hade funnits länge i
våra samtal. Att med textil som verktyg framställa en exakt reproduktion av en lägenhets
privata yta, som en tunn enorm klädedräkt med
insydda spår av omvårdnad och slitage.
Vi utgick från en konventionell arkitekturuppmätning när vi gjorde en textil läsning av
lägenheten. Varje yta i lägenheten skulle mätas
och översättas i mönster och maskor. Med
kartläggning, uppmätning och mönsterkonstruktion som undersökande verktyg, fäste vi
blicken på människors mest privata – deras hem
– och undersökte på så vis miljonprogramsområdet på ett helt nytt sätt. Det blev en väg in för
en undersökning av de erfarenheter och sociala
strukturer som också utgör dess arkitektur.

Text av Elin Strand Ruin
och Annika Enqvist

Vid första anblicken kan ingenting vara mindre
likt Eudossia än mattans bild, allt är ordnat i symmetriska figurer, som upprepar sina motiv längs
raka linjer eller i cirklar. Mönstret är vävt med
trådar i lysande färger och man kan följa mönstrets växlingar längs hela varpen. Men om du ger
dig tid att uppmärksamt betrakta mattan, kan du
övertyga dig om att varje mönster på den motsvarar en plats i staden och att allt som finns i staden
också finns i mönstret, allt är placerat i enlighet
med de verkliga förhållandena.

Den antika gudinnan Metis var vishetens, listighetens och hantverksskicklighetens gudinna.
I arkitekturhistorien har denna ursprungliga
skapandekraft – metis, vilket betyder förmågan
att sätta något samman – spelat en viktig roll
i uppkomsten av hemmet. Den privata sfären
kan beskrivas ha uppstått från insidan, där
hantverket har haft stor betydelse. Från pinnar
som flätats samman och skapat ett skydd, till
väven, skynket, tältet, gardinen, draperiet, mattorna och bonaden.
Den etymologiska betydelsen av begreppet
oikos är både det egna hushållet, hemmet, och
den egna kroppen. Hemmet och kroppen blir i
förståelsen av begreppet tätt sammantvinnade.
Den dygdiga kvinnan blev den vars kropp var
ett med husets kropp. Textil- och arkitekturhistorien möts i denna uppgift då den ”kvinnliga arkitekten” genom alla tider använt metis
till att forma och sluta till den egna kroppen
med smink, hårborttagning, korsetter, kläder,
och det privata hemmet med tyger, väver, gobelänger, gardiner, mönster och dukar.
Vad händer när metis träder ut i offentligheten med sin kunskap; den vardagliga relationen till, omvårdnaden och slitaget av, yta,
färg och dekor? Genom att vända på begreppen
– privat och offentlig, exteriört och interiört,
skapande och vårdande, fysisk miljö och immateriella relationer – uppstår en möjlighet, att
utforska andra och nya bilder och verkligheter.

Italo Calvino, ”Städerna och himlen”, från De Osynliga
Städerna, 1972.

Rita Momenzadeh Afsharis stickningsmaskin
matar ut stora sjok av tapetvåder och hennes
händer far över mattan av stickor. Nidal al
Mashahdi och Aazam Rastigar Maghaddam
står på stegar inne i den hängda lägenheten
och tråcklar upp dörrfoder. Fereshteh Ghorayshi står inne i ‘sitt rum’ och stryker de ihopsydda tapetvåderna med mönster från Svenska
Bostäders 1980-tals standardsortiment. Utanför ligger Järvafältet, grönskande och tyst som
en öppen scen för vårt arbete.
Vi var en brokig skara som arbetade med
Knitting House av Elin Strand Ruin och The
New Beauty Council. Förutom oss två, en
grupp kvinnor från Husby, några studenter
från olika konstnärliga utbildningar och ett par
hantverkskunniga yrkespersoner. Med hjälp
av tolv stickmaskiner, åtta veckor och en dåres
envishet, stickade vi tillsammans en fullskalig
avbild av en 3-rums lägenhet på Oslogatan 8
i Husby. Lägenheten är av samma typ som 80
procent av lägenhetsbeståndet i området. Alla i
Husby bor antingen själva i en sådan, eller känner någon som gör det.
Idén att sticka lägenheten som en hyllning, en
kärleksförklaring till de liv som levts i dessa
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Så; vad kan då en närsynt textil kartläggning
av miljonprogramslägenhetens privata ytor
tillföra diskussionen om upprustning och
förändring av dessa områden? För oss var
Knitting House ett sätt att konkret anknyta till
de bostads- och stadsmiljöfrågor som vi tycker
är relevanta för Husby, och för många andra
liknande områden i Sverige och Europa.
Vi som stickade tillsammans hade mycket
olika bakgrund och livshistorier. Nästan ingen
kände varandra från början, vi kom från tolv
olika länder och hade bokstavligen svårt att
hitta ett gemensamt språk. Arkitekteleverna
kom med ritnings- och uppmätningskunskap,
textileleverna kom med kunskap om garners
olika kvalitéer. Kvinnorna från Husby bidrog
med sina specifika och personliga erfarenheter
av att bo i just den här typen av lägenhet. Tillsammans skulle vi samsas om utrymmet och
lära av varandra i den nedslitna lägenhet som
vi hade fått låna av Svenska Bostäder, på
Oslogatan 8.
De inbördes relationerna i gruppen
behövde hanteras dagligen. Vi två hade på sätt
och vis bjudit hem oss själva till de boende
i området och agerat värdinnor hemma hos
dem. Efter den första veckans arbete, som
genomsyrats av en känsla av otakt i språk och
kunskap, initiativ och engagemang, började vi
successivt hitta in i arbetet tillsammans.
Vi varvade det praktiska arbetet med föreläsningar av inbjudna gäster. Vid de tillfällena satt
vi ett trettiotal personer tätt tillsammans i vardagsrummet och lyssnade. Sonja Vidén, arkitekt
och forskare för Bo-om gruppen KTH, berättade om rekordåren och den radikala standardhöjning som miljonprogramslägenheterna
innebar. Förvånade enades kvinnorna om att
de bodde i mycket bra lägenheter. Informationen om den omsorgsfulla bostadsforskningen som låg bakom miljonprogrammets lägenhetslösningar, hade kommit bort och behövde
återupptäckas och kommuniceras.
Men det tog tid för gruppen att ta över den
värdinneroll vi som initiativtagare hade iklätt
oss från början. När det väl skedde, uppstod ett
nytt socialt rum med andra regler än de som
rått i början, tack vare att förutsättningarna för

det gemensamma arbetet förhandlades fram
tillsammans i gruppen. Genom det praktiska
arbetet och de nya situationer och relationer
som uppstod, skapades ett slags hybridrum,
där olika erfarenheter möttes och bröts
mot varandra.
Efter åtta veckors arbete, hängdes stickningen
upp i konsthallen. Tillsammans hade vi skapat
ett tredimensionellt draperi, en storskalig modell, ett klädesplagg att gå in i, att utforska och
uppleva. De tunna, stickade ytorna hade vecklats ut, och upphängda i den stora rumsliga
installationen beskrev de exakt vart och ett av
rummen: badrummet, de två sovrummen, köket
och vardagsrummet. Man kunde ta sig in lager
för lager i dess överlappande rumsligheter.
Samtidigt blev det en ny stämning i gruppen. Arbetsprocessens detaljer sjönk undan för
den stickade lägenhetens monumentalitet. Att
flytta ut från lägenhetens relativt privata sfär till
konsthallens offentlighet, stärkte också upplevelsen av att arbetet hade relevans utanför den
egna gruppen. Kvinnorna från Husby tog till
orda på öppningsseminariet och talade om sin
boendemiljö och behovet av förändring. Historierna handlade om förändringslust, men också
om besvikelser över hur de boende i området
bemötts av allmännyttans representanter. Om
stadens lomhördhet inför de boendes egna
tankar, som krockat med utvecklarnas idéer
om utveckling och attraktiva boendemiljöer.

av platsen. Projektet kan växa och utvecklas
bortom det ursprungliga sammanhanget och
vill mer än att bara bekräfta befintliga delar
av platsens identitet. Genom ett engagemang
för stadsrummet, platsen, hemmet och dess
historia vill Knitting House skapa ett rum för
spekulation och fantasi men också producera
plats och identitet snarare än att representera
eller bara reflektera den.
Ett stickat monument, ursprungligen publicerad i
Om femtio år med Arkitekturmuseet (Stockholm,
Arkitekturmuseet 2012).

Vi stickade lägenheten som ett högtidlighållande och en åminnelse av de liv som levts i
dessa lägenheter under snart 40 år. Men också
som ett sätt att lyfta fram det historiska i kvinnligt skapande, som i alla tider har utforskat och
kommenterat den privata sfären genom textilitet.
Knitting House kan ses som ett tidsbaserat,
processinriktat konstverk i det offentliga rummet. Resultatet av processen är ett påtagligt,
fysiskt verk – en publik manifestation. Projektet har genomförts med ett uttalat syfte att
undersöka en plats och dess underliggande
erfarenheter och konflikter, genom att iscensätta en situation och skapa relationer som
destabiliserar idén, uppfattningen eller bilden
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Badrum / Bathroom, Oslogatan 8

Knitting House, Husby

Den stickade lägenheten utanför köksväggen / The knitted apartment seen from outside the kitchen wall

Ritning av det innersta privata ytan av den standard 3:a på Oslogatan 8 i Husby, som står för 80% av lägenhetsbetsåndet i Husby. /
Plan of the inner surfaces of the two-bedroom apartment at Oslogatan 8, Husby, Stockholm, that constutes 80% of the flats in Husby.

5,6. Garderob / Closet
7,8. Sovrum / Bedroom
9. Vardagsrum / Livingroom
10. Balkong / Balcony

Det stickade badrummet / The knitted bathroom
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Knitting House Seminarium /
Knitting House seminar

Digital stickningsmaskin / Digital knitting machine

1. Ingång / Entrance
2. Hall / Hallway
3. Bad / Bathroom
4. Kök / Kitchen
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“What can a narrowly focused examination,
done in textiles, of the private spaces in a
typical Million Dwelling Programme apartment
contribute to the discussion concerning change
and renovation of such housing? For us, Knitting
House is a way of concretely associating to
questions of housing and the urban environment
that we think relevant to Husby and many other
similar residential areas in Sweden and in
Europe. We who were engaged in this knitting
project brought to it a variety of life stories and
backgrounds. Very few of us knew each other from
the start, we came from 12 different countries and
literally struggled to find a common language.” 2
Knitting House is a knitted version of a twobedroom apartment on Oslogatan 8 in the
Stockholm suburb of Husby. It is an art project
by the artist and architect, Elin Strand Ruin in
collaboration with the curator, Annika Enqvist,
The New Beauty Council. The project was conceived in the autumn of 2010 after a thorough
examination of the area by a group composed
of artists, architects, students and local residents. Using twelve knitting machines, they
created a reproduction of the Oslogatan dwelling, which is a typical standard apartment in
the Million Dwelling Programme. Knitting
House aimed at investigating how new contexts
can be created, where different social groups
have the opportunity to meet and discuss questions relating to housing, architecture and city
planning. By connecting textile handicrafts
with architecture, the project also became
a palpably physical piece, a common public
manifestation, and a place for investigation,

speculation, inspiration, and for exchanging
life experiences.
Hung up, this piece of architecture, knitted
in uniquely intimate circumstances, creates
a spacious installation – an entire home as a
hanging curtain or coat turned inside out. The
layering indicates the floor plan of the apartment like a three-dimensional drawing. The
thin, knitted surfaces define different spaces
where a visitor can enter – layer upon layer,
room after room, inside and out. The textile
reverse sides on the outside of the apartment
create a revealing façade of tangled threads,
whereas the inside walls’ delicate membranes
show exactly patterned surfaces.
The Million Dwelling Programme’s Husby
was built in 1974. At present the area suffers
from high unemployment and the buildings
are in great need of renovation. However, a
district such as Husby, housing people from
many different countries, also offers a wealth
of resources and a unique breadth. Husby
contains many associations and societies, as
well as a supply of goods and commodities
which are not available anywhere else in
Stockholm. The Million Dwelling Programme
is well documented and much debated, but
research and the public discussion of it seldom
take up private homes. A fascination with the
particular rationality which was a cornerstone
of the Million Dwelling Programme, and an
interest in the lives that existed inside its
serially-produced concrete walls, provide the
point of departure for Knitting House. Interiors
have been examined with conventional architectural measurements and knitting has been
used as an architectonic medium. Through
exactly charting its life and geometry, Knitting
House has been able to create a textile architecture of the most private surface of a home: its
inner walls.
Knitting House was put together by a group
of women from a wide variety of backgrounds,
education and life histories, who live in the
same type of dwelling as the one they reproduced. Every detail in the then empty 82 m²
apartment has been measured, mapped out
and then knitted into a somewhat reduced
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copy of the former home (75%). Even the traces
of life left by those who once lived there are
included – wallpaper, stains, scratches, stickers
– all of them carefully reproduced in knitting.
The project was carried out with the
expressed aim of investigating a place and its
underlying experiences. As Elin Strand Ruin
and Annika Enqvist put it: the project is about
“staging a situation and creating relations that
de-stabilize ideas, conceptions or images of
the place through shared involvement, new
encounters, and new experiences.” With this
project they have achieved a thorough as well as
a different examination of a place and a context
– the apartment. At the same time, they have
created a situation that facilitates exchanges
of experience through a common activity –
knitting. Despite the diverse social and cultural
backgrounds, language and life experiences of
those involved, fruitful encounters and conversations have taken place.
The idea for the project arose out of a
vision of how the Million Dwelling Programme
could, architecturally and structurally, utilize
the strong social networks among women.
The objective was to propose the conversion
of certain ground floor dwellings in buildings
on Oslogatan in Husby into common premises with entrances right off the street. This
would be done by removing some of the buildings’ façade elements on the ground level and
thereby opening up space for larger commonlyshared premises and meeting places, for example, rooms for weaving. Knitting House was thus
conceived of as a temporary space suggesting
possibilities for creating such shared areas, and
as a context for facilitating new common experiences which would leave traces and memories
amongst all those participating.
Knitting House is also concerned with
highlighting an historical view of women’s
creativity, a creativity which has always scrutinized and reflected upon the private sphere
through textile handicrafts. The project looks
at the importance of these handicrafts and the
social structures associated with them – sewing
circles, weaving circles, etc – gathering places
where women meet together and sometimes

might even engage in subversive conversations. The practical work carried out by Knitting
House’s participants also created instruments
for feminist interpretations of architecture.
The process of measuring, constructing patterns, knitting and creating spaces in the
hanging of the knitted walls has been used for
a reevaluation of textiles as an intellectual tool
for a critical, practical way of relating to space
and to architecture.
The project was developed and originally
presented in Husby Konsthall, autumn 2010.
Since then Knitting House has been supplemented and shown at the exhibition (I)ndependent People: Collaborations and Artist
Initiatives at the Reykavik Art Museum during
the summer, 2012 (curated by Jonathan Habib
Engqvist). Knitting House is now on view at
Arkitekturmuseet, along with a video showing
how the project was initiated and developed.
The exhibition will also include seminars
and a programme of activities for both adults
and children.

11

2 Ett stickat monument, Om femtio år med Arkitekturmuseet (Stockholm, Arkitekturmuseet 2012).
English translation: Jan Teeland.

Text by Elin Strand Ruin
and Annika Enqvist

At first sight nothing seems to resemble Eudoxia
less than the design of the carpet. Everything is
arranged in symmetrical figures which repeat
their motifs along straight lines or in circles.
The pattern is woven with threads in brilliant
colours and you can follow the variations along
the entire warp. But if you take time to look at
the carpet carefully, you can convince yourself
that each pattern on it corresponds to a place in
the city and that everything in the city is also in
the pattern. Everything is placed according to the
actual circumstances.
Italo Calvino, “Cities and the Sky”, in Invisible Cities, 1972.

Rita Momenzadeh Afshari’s knitting machine
produces large sheets of tapestry and her
hands move over the carpet of stitches. Nidal
al Mashahdi and Aazam Rastigar Maghaddam
stand on ladders inside the hung flat and tack
up doorcases. Fereshteh Ghorayshi stands in
‘her room’ and paints the lengths of tapestry,
which have been sewn together, with patterns
from Svenska Bostäder’s 1980s standard range.
Outside is Järvafältet, verdant and quiet like an
open stage for our work.
We were a motley crew working on Knitting
House by Elin Strand Ruin and The New Beauty
Council. Apart from the two of us, a group of
women from Husby, a few students from various art courses and a couple of professional
craftspeople. Using twelve knitting machines,
and with the stubbornness of fools, in eight
weeks we knitted together a full-scale copy of
a 3-room flat at Oslogatan 8 in Husby. The flat
is the same type as 80 per cent of the housing
stock in the area. Everyone in Husby either lives
in such a flat or knows someone who does.
The idea of knitting the flat as a tribute, a declaration of love to the lives lived in these flats
for nearly 40 years, was something we had long

discussed. The aim was to use textile as the tool
to produce an exact reproduction of the private
area of a flat like an enormous thin dress with
sewn-in traces of care and wear.
We based our textile interpretation of the
flat on a conventional architectural survey.
Each surface in the flat had to be measured and
translated into patterns and stitches. Using
mapping, measurement and pattern design as
our investigative tools, we focused on people’s
most private sphere, their home, and studied
the Million Homes Programme estate in a completely new way. This became our approach in
our study of the experiences and social structures that also make up the area’s architecture.
The ancient goddess Metis was the goddess
of wisdom, cunning and craftsmanship. In
architectural history, this original creative force
– metis, which means the ability to put something together – played an important role in the
origin of the home. The private sphere can be
described as having emerged from the inside,
and craftsmanship was very important. From
sticks woven together to create shelter to woven
fabric, cloth, tents, curtains, drapery, carpets
and tapestries.
The etymological implication of the term
oikos is both your own household, the home,
and your own body. In our understanding of the
term, the home and the body are closely intertwined. A virtuous woman was a woman whose
body was one with the body of her house. The
histories of textiles and architecture come
together in this endeavour as, down the ages,
the ‘female architect’ has used metis to shape
and enclose her own body with make-up, hair
removal, corsets and clothes, and the private
home with textiles, fabrics, tapestries, curtains,
patterns and cloths.
What happens when metis goes public
with her knowledge, the everyday relationship
with, care for and wear of surfaces, colours
and décor? By reversing the concepts, private
and public, exterior and interior, creative and
caring, physical environment and intangible
relationships, it becomes possible to explore
different new images and realities.
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So what can a short-sighted textile mapping
of the private areas of a Million Homes Programme flat add to the discussion on the
upgrading and transformation of these areas?
For us, Knitting House was a way of making
specific reference to the housing and urban
environment issues that we think are relevant
to Husby and to many other similar areas in
Sweden and the rest of Europe.
Those of us who knitted together had very
different backgrounds and life stories. Hardly
anyone knew anyone else from the start. We
came from twelve different countries and literally had problems finding a common language.
The architecture students brought drawing and
measuring skills. The textile students brought
knowledge of the different qualities of the
yarns. The women from Husby contributed
their specific, personal experience of living in
precisely this type of flat. We had to share the
space and learn from each other in the dilapidated flat that we had borrowed from Svenska
Bostäder at Oslogatan 8.
Relations between the members of the
group required daily management. The two of
us had more or less invited ourselves to stay
with those who lived in the area and acted as
hostesses in their homes. After the first week of
work, which was permeated by a sense of disunity in terms of language, knowledge, initiative
and commitment, we gradually began to get
into the work together.
We alternated the practical work with
lectures by invited guests. On these occasions,
around thirty of us sat close together in the
living room and listened. Sonja Vidén, architect and researcher for the BOOM group at the
Royal Institute of Technology (KTH), talked
about the record years and the radical increase
in standards that the Million Homes Programme
flats entailed. The women were surprised to
agree that they lived in very good flats. The
information on the careful housing research
that lay behind the housing solutions of the
Million Homes Programme had been lost and
needed to be rediscovered and communicated.
However, it took time for the group to take
over the hostess role that we, as the project’s

initiators, had assumed from the start. When
this happened, a new social space emerged
with different rules from those that prevailed
at the start because the basic conditions for
the work together were negotiated within the
group. The practical work and the new situations and relationships that emerged helped
create a type of hybrid space in which different
experiences met and contrasted with each other.
After eight weeks of work, the knitting was
hung up in the art gallery. Together we had created a three-dimensional drapery, a large-scale
model, a garment you could walk into, explore
and experience. The thin, knitted surfaces had
been unfurled and, once hung up in the large
spacious installation, they precisely described
each of the rooms: the bathroom, two bedrooms,
the kitchen and the living room. You could
enter these overlapping spaces layer by layer.
At the same time, there was a new mood in
the group. The details of the working process
made way for the monumentality of the knitted
flat. Moving out of the relatively private sphere
of the flat into the public sphere of the art gallery also reinforced the feeling that the work
was relevant outside the group itself. The women
from Husby spoke at the opening seminar of
their residential environment and the need
for change. The stories were about a desire for
change and also about disappointment at how
the residents in the area were treated by the
representatives of the public housing sector.
They were also about the city’s inability to listen to the residents’ own ideas, which clashed
with the developers’ ideas of development and
attractive residential environments.
We knitted the flat as a celebration and a commemoration of the lives lived in these flats for
nearly 40 years. But also as a way of highlighting the historical aspect of female creativity,
which has explored and commented on the
private sphere via the medium of textiles down
the ages.
Knitting House can be seen as a time-based,
process-oriented work of art in public space.
The process resulted in a tangible, physical

13

work, a public manifestation. The project was
implemented with the express aim of studying a place and its underlying experiences and
conflicts by staging a situation and creating
relationships that destabilise the idea, the
perception or the image of the place. The project can grow and develop beyond its original
context and aims to do more than just confirm
existing parts of the place’s identity. Through
its commitment to urban space, the place, the
home and its history, Knitting House seeks to
create scope for speculation and imagination
but also to produce place and identity rather
than represent or just reflect it.
A Knitted Monument, originally published in
The Swedish Museum of Architecture: A Fifty Year
Perspective (Stockholm, Arkitekturmuseet 2012).
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Knitting House ingår i Arkitekturmuseets serie med
presentationer av konstprojekt som rör sig inom eller vid
gränserna för frågeställningar och sammanhang relevanta
inom design och arkitektur. Ambitionen är att undersöka
relationer mellan konst, design och arkitektur och framför
allt konstnärens, formgivarens och arkitektens olika
förhållningssätt och arbetsmetoder. Genom att presentera,
belysa och diskutera olika projekt och ämnen kan vi
förhoppningsvis bidra till ett fruktbart utbyte av kunskap
och erfarenheter mellan design, arkitektur och konst.
Tidigare presentationer har omfattat Rum för död (15 juni
– 23 september 2012) och Dreams’ Time Capsule (20 – 23
september 2012). /
Knitting House is part of Arkitekturmuseet’s series presenting
art projects that operate within or on the boundaries of
questions and contexts relevant to design and architecture.
The series aims at investigating relations between art,
design and architecture; but first and foremost, it focuses
on the attitudes and working methods of artists, designers
and architects. By presenting, illuminating and discussing
different art projects and subjects we hope to contribute to
a fruitful exchange of knowledge and experience between
design, architecture and art. Previous presentations include
Room for Death (15 June – 23 September 2012) and Dreams’
Time Capsule (20 – 23 September 2012).
Presentationen av Knitting House på Arkitekturmuseet är
producerad av Arkitekturmuseet i samarbete med Elin
Strand Ruin och The New Beauty Concil. /
The presentation of Knitting House at Arkitekturmuseet is
produced by the museum in collaboration with Elin Strand
Ruin and The New Beauty Council.
Knitting House utfördes ursprungligen på initiativ av Elin
Strand Ruin och Annika Enqvist, The New Beauty Council
för Husby Konsthall (2010). /
Knitting House was originally initiated and developed by
Elin Strand Ruin and Annika Enqvist, The New Beauty
Council for Husby Konsthall (2010).
Projektet genomfördes tillsammans med / The project was
made in collaboration with:
Husby Konst & Hantverksförening, Rohi Kohandani,
Fereshteh Ghorayshi, Rita Momenzadeh Afsharis,
Nidal al Mashahdi, Aazam Rastigar Maghaddam, Naila
Kahn, Safia Ahmed, Katja Jalovara, Mevla Topcagic,
Maryam Bah, mfl boende i Husby och i Järvaområdet /
and others living in the area of Husby and Järva.

I projetet medverkade även /Also involved in the project was:
Granby textila verksamhet och Husby cykel och svets,
Amica Sundström och /and masterstudenter från/
master students from Konstfack, Textiles in the
Expanded Field; studenter från / students from KTH
Arkitekturskolan, Critical studies, FATALE samt
Arkitektkontoret Spridd / and the architect firm Spridd.
Projektet har genomförts med stöd från / The project was
supported by:
Fonden Innovativ Kultur, Stockholms stads
Kulturförvaltning, Svenska Bostäder, Helgo Zettervalls
fond, Svensk-isländska samarbetsfonden, Iaspis.
Arkitekturmuseet, Elin Strand Ruin och Annika Enqvist vill
tacka följande personer för dess medverkan i projeket /
Arkitekturmuseet, Elin Strand Ruin and Annika Enqvist
wish to thank the following people for their participation
in the project:
Karin Bradley, Markus Eberle, Päivi Ernkvist, Jonatan
Habib Engqvist, Tinna Gunnarsdóttir, Ingi Thor
Jónsson, Pontus Lindvall, Akane Moriyama, Henrike
Müller, Brynhild Pálsóttir, Lars Raattamaa, Catarina
Skoglöf, Hanna Styrmisdóttir, Hildigunnur
Sverrisdóttir, Rebecka Tarschys, Yean Fee Quay,
Helene Wildner, Christina Zetterlund.
Utställningssamordnare / Exhibition coordinator
Magnus Ericson
Grafisk design / Graphic design
Yun Yu
Videoproduktion / Video production
Shiva Anoshirvani, Pär Fridén
Videodokumentation Husby/ Video documentation Husby
Beate Lindberg
Radiodokumentär/Radio documentary
Katarina Wikars, Sveriges Radio
Text och textredigering / Text and text editing
Elin Strand Ruin, Annika Enqvist
och/and Magnus Ericson, Anneli Enqvist
Översättning / Translation
Jan Teeland (p.10 – p.11), Stephen Croall (p.12 – p.14)
Foto / Photo
Tim Meier, Elin Strand Ruin
Tryck / Print
Printon Trükikoda, Tallinn, Estonia
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