
En 189 år 
gammal nyhet…

Pilaster — den kungliga ek-upplagan



John Kandells hylla Pilaster har fyllt 
trettio år. På Källemo firar vi med 
att presentera en exklusiv begränsad 
upplaga av denna möbelklassiker.  
Jubileumshyllan är tillverkad i trä 
som vi har fått förmånen att rekvirera 
från Sveriges största ekskog på  
Visingsö i Vättern, planterad från 1831  
för att säkerställa Kungliga flottans 
framtida behov för att bygga  
krigsskepp.
 
Skogsvårdare avgör varje år hur 
många träd som är mogna att av verkas. 
Vi blev lyckliga när vi efter ett års 
väntan fick oss tilldelade ett parti av 
detta åtråvärda Visingsö- timmer — 
precis tillräckligt för en upplaga av 
Pilaster på 263 exemplar.



Historien om Kronans 
ekskog på Visingsö

under hundratals år förbehöll sig  
den svenska Kronan den lagliga rätten till 
alla ekar som växte på allmogens marker, 
för Kungliga flottans skeppsbyggnad. 
Bönderna var strängt förbjudna att avverka 
eller göra åverkan på ekar. Brott mot  
denna lag straffades hårt — med döden  
vid tredje överträdelsen. Ändå avskräckte 
detta inte bondebefolkningen från att 
avverka den åtråvärda eken. I början av 
artonhundratalet insåg Kronan att man 
stod inför ett framtida underskott av ek. 
Tidigare hade huvuddelen av behovet 
hämtats från Svenska Pommern, som 1815 
hade förlorats till Danmark (nu en del av 
Tyskland). En inspektör, Johan August 
af Borneman, utsågs 1819 av kungen för att 
finna den bästa platsen för att plantera en 
ny ekskog. Man vill säkra flottans framtida 
behov. Framförhållningen var lång på den 
tiden…

I sin utredning kom af Borneman fram  
till att Visingsö i Vättern på grund av klimat,
jordmån och tillgång till vatten var den 
ideala platsen för denna nya ekskog. Från 
1831, och under många år framåt, plan-
terades ekar här. Skott, plantor och unga 
träd ansades och sköttes för att skapa de 



höga och raka ekstammar som lämpade  
sig optimalt för skeppsbyggnad. 

1975, efter närmare ett och ett halvt sekel, 
var så den berömda ekskogen på Visingsö 
mogen att skördas och erbjöds också som 
sig bör till Kungliga flottan — som dock 
tackade nej då ju ek inte längre var det själv-
klara byggnadsmaterialet för krigsskepp…

Istället har timret från Visingsö-ekarna blivit 
högt eftertraktat för exklusivt snickeri och 
konsthantverk. Visingsö-ek har använts för 
högprofilerade byggnads- och inrednings-
projekt i historiska miljöer, bland dessa 
renoveringar av parkettgolven i Kungliga 
Slottet i Stockholm.

Vi är stolta över att kunna presentera  
jubileumsupplagan av Pilaster i detta  
historiska trä. 
 



Ek (Quercus Robur)
 — det ädlaste träslaget

i tusentals år har timmer från eken, 
med sin hårdhet och kompakta densitet, 
varit åtråvärt och dyrbart för sina över lägsna
egenskaper för tillverk  ning för en bred  
variation av objekt — från vikinga skeppen 
(som snickrades av ek) till prestige fulla in            -
teriörer och konsthantverk, musik  instrument
och tunnor för lagring av vin och andra 
ädla drycker. Eken är en urgammal symbol
för styrka och uthållighet, ofta använd i 
vapen och emblem för nationer, regioner, 
städer och familjeklaner, främst i Europa 
och Nordamerika. Eken förekommer
i grekisk, romersk, nordisk och germansk 
mytologi, i Bibeln och i andra religiösa 
skrifter. Ett ekträd når i Sverige ofta höjder 
på över trettio meter och en omkrets på mer 
än tre meter. En ek är mogen för avverkning 
efter hundrafemtio år men fortsätter att 
växa i ytterligare hundratals år. Den äldsta 
eken i Sverige beräknas vara över tusen år 
gammal. 

Ekskogen på Visingsö — Sveriges största och ”rakaste”  
sammanhängande ekskog.
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John Kandell  
— balansens mästare

john kandell (1925–1991) är den store 
svenske möbelformgivaren, arkitekten  
och konstnären som hittills har varit känd 
i första hand av finsmakare, trots att det 
råder enighet om att han förtjänar ett 
bredare erkännande i nivå med svenska 
och nordiska designlegender som Gunnar 
Asplund, Bruno Mathsson, Arne Jacobsen 
och Alvar Aalto.

Nötskrikan (Garrulus glandarius) — ekens bäste vän.
Den ståtliga lilla nötsskrikan är känd för att sprida 
ekskogar. Fågeln, som tillhör kråksläktet, transporterar 
vintertid ekollon flera hundra meter och gräver ned dem  
i gömmor. Skrikan återvänder sedan, ofta tidig vår, för 
att konsumera sina ekollon men hittar inte alla. De som 
blir kvar bildar ofta nya plantor då eken trivs i öppen 
mark där nötskrikan gärna gräver ned sina skatter.

John Kandell (1925–1991) — möbeldesigner, arkitekt, 
konstnär och skapare av Pilaster.



deprimerande utveckling. Han drog sig 
tillbaka från möbelformgivning och, mer 
eller mindre, från världen. 

Under den senare delen av sjuttiotalet,  
när den postmodernistiska rörelsen var  
i antågande, började John Kandells livsandar 
gradvis att återvända. Han snickrade en 
serie små skåp i material från strandfynd 
som han ställde ut i sin ateljé. 

Källemos grundare Sven Lundh beundrade
John Kandell sedan sextiotalet och dess-
för innan. Efter att ha sett utställningen och 
köpt ett skåp bad han Kandell att åter vända 
till möbelformgivningen. John Kandell  
avböjde länge innan han till sist lät sig 
övertalas i början av åttiotalet. Under 
resten av John Kandells liv utvecklade han 
och Sven Lundh en djup personlig vänskap 
och ett lustfyllt samarbete. En lång rad 
numera klassiska möbler och objekt sattes 
i produktion hos Källemo. Samtliga är 
fortfarande eftertraktade.

Som all stor konst har värdet av John  
Kandells livsverk bara ökat med tiden.

John Kandell föddes och växte upp i 
Helsingborg. Han utbildade sig till möbel-
arkitekt vid Konstfack i Stockholm, där 
han senare flyttade över till skulpturlinjen.
Efter examen anställdes Kandell vid Sven 
Ivar Linds arkitektkontor, som hade tagit 
över pågående projekt från Gunnar Asplund 
efter dennes frånfälle. Det var i Asplunds 
och andra klassiska modernisters skola  
som Kandell mognade som formgivare  
och konst   när. På sextiotalet samarbetade 
han även med tidens stora arkitekter Peter  
Celsing och Nils Tesch med klassiska 
inredningar. 

Genom sin femtioåriga karriär arbetade 
John Kandell inom en rad olika discipliner 
— möbeldesign och inredningar, arkitektur, 
glas- och textildesign, skulptur och måleri. 
Oavsett medium så utmärker sig Kandell 
tydligt med många unika kvaliteter — 
elegans, raffinemang, mästerligt hantverk 
med otrolig precision och balans, en subtil, 
lekfull humor, hög konstnärlig nivå och 
en egen poetisk dimension, ofta med en 
överraskande ”knorr”. 

Under det sena sextiotalet och större  
delen av sjuttiotalet tvingades Kandell 
uppleva massproduktionens genombrott, 
då intresset för högkvalitativt hantverk,  
design och arkitektur i allmänhet och för 
hans egen sofistikerade möbelkonst i 
synnerhet minskade. Under många år var 
John Kandell olycklig till följd av denna 



Pilaster (1989)

john kandells hylla Pilaster, är en 
möbelklassiker och storsäljare som, i likhet 
med så många innovationer, grundade sig 
på en enkel idé — så enkel att den inte  
ens behövde någon skiss. Berättelsen om 
hyllans bakgrund har blivit en legend. 
Under en av sina många sömnlösa nätter 
i hans och hustrun Ulla Kandells hem vid 
Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm 
satt Kandell och stirrade på de högar av 
böcker som stod travade på golvet i parets 
vardagsrum då bokhyllorna var överfulla. 
Han fick idén till en smal hylla för små 
väggutrymmen, där böckerna kunde  
staplas liggande istället för stående som  
i traditionella bokhyllor. Han ringde Sven 
Lundh och beskrev sin idé. Någon ritning 
behövdes aldrig vilket stämmer väl överens 
med ett uttalande från Picasso som John 
Kandell gärna citerade: ”En bild borde vara 
så enkel att man kunde skicka den per 
telefon till New York”. 

Jubileumsupplagan 
av Pilaster 2020.



Källemo


