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HOLD HÅNDVÆRKET I LIVE!
GUDRUN SJÖDÉN UDGIVER  
EN BOG OM HÅNDVÆRK  
OG EN EKSTRA KOLLEKTION 

“Med känsla för det textila hantverket” – det hedder 
min nye bog om teknikker, historien bag og min passion 
for det ægte håndværk. Bogen er et resultat af mine 
40 år som skabende tekstildesigner og min passion for 
det ægte håndværk rundt omkring i verden. Samtidig 
med bogen kommer der en ekstra kollektion inspireret 
af håndværk og ældgamle teknikker”, fortæller Gudrun 
Sjödén, adm. direktør og grundlægger.   

BOGEN OM HÅNDVÆRK OG DEN EKSTRA KOLLEKTION NÅR 
UD TIL GUDRUN SJÖDÉNS KUNDER D. 29. AUGUST. 

Gudrun Sjödén Design har i dag kunder i 52 lande. Salget sker via 
kataloger, hjemmesiden og egne butikker i Sverige, Norge, Finland, 
Danmark, Tyskland, Storbritannien og USA.  Gudruns webshop  
fejrer 20 år i 2017 og står for ca. 70 % af virksomhedens salg globalt.

“MED KÄNSLA FÖR DET TEXTILA HANTVERKET”
Bogen er et resultat af Gudrun Sjödéns interesse for at bevare  
det ægte tekstilhåndværk. Gudrun Sjödén har selv skrevet bogen,  
skabt formen og taget mange af billederne. En farverig  
inspiration inden for tekstile teknikker rundt omkring i verden.

EN NY KOLLEKTION I HÅNDVÆRKETS TEGN
I denne kollektion fandt vi inspiration i håndværk. Det er  
håndtrykte tunikaer i økologisk bomuld, filtet uld med usikre fine  
streger, alpakablandinger med enkle mønstre. Alt i afdæmpede  
farver som indigo, terrakotta, ler, sodsort og aubergine.  
Billederne til kampagnen er taget af fotograf Carl Bengtsson.

“GUDRUN SJÖDÉN 40 ÅR MED FARVER OG MØNSTRE”
I 1976 åbnede Gudrun Sjödén sin første butik i Regeringsgatan i Stockholm. 
Forretningsidéen er stadig bekvemt farverigt tøj i naturmaterialer med et nordisk 
formsprog. Men der er sket meget i årenes løb. Blandt andet har Gudrun Sjödén 
arbejdet meget bevidst med flere bæredygtige og miljøbevidste materialer.  
Og der bliver stadig flere kunder. Tøjet sælges i dag via netbutikken, kataloger 
udsendt til kunder i 52 lande, hvor Tyskland, Storbritannien og USA er de største 
vækstmarkeder. Gudrun Sjödéns har gennem årene modtaget et utal af priser som 
designer og iværksætter, f.eks. den svenske konges fortjenstmedalje Litteris et 
Artibus og ELLE’s pris for bæredygtighed, og har i flere år været førende inden for 
svensk eksport af modetøj.

PRESSEMEDDELELSE EFTERÅRSMAGASINET 2017

FOR YDERLIGERE  
INFORMATIONER, KONTAKT:
Holm & Bertung – Palle von Onsberg Rahbek 
(0045) 33 26 21 01 palle@holmogbertung.dk  
Kommunikations- og pressechef  
Monica Ekervik Hedman +46 (0) 850 528 064  
monica.hedman@gudrunsjoden.se 
GUDRUN SJÖDÉN DESIGN AB
Box 47 633, Upplagsvägen 1, SE- 117 94 
Stockholm, Sverige
Tlf: (+46) 8 505 280 80,  
Fax: (+46) 8 505 280 81,  
www.gudrunsjoden.com
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HÅNDVÆRK  
Gudruns


