
OM JAG HJÄRTA FÖNSTER

”Jag hjärta fönster är min kärleksförklaring till gamla fönster med handblåst glas. Glaset i 
fönsterkarmen, som suttit i en ladugård, saknas och har ersatts av en bildväv. Den är vävd i 
tuskaft, av enkla bomullstrasor, för att påminna om de trasvävar som låg på golvet i våra hus 
i början av 1900-talet. 

I mitten av 1950-talet inleddes en renoveringsiver som alltjämt pågår. Fönster av gediget 
kärnvirke, som går utmärkt att renovera för att sedan kunna fungera i många år till, byts ut 
mot treglasfönster i aluminium. I mina ögon går husets skönhet helt förlorad av ingreppet. 
Jag ser det även som ett stort resursslöseri. Ett lägre u-värde måste ställas mot den stora 
energiåtgång som krävs för att framställa nya fönster och går även att få genom att sätta in 
en extra isoleringsruta i det gamla fönstret. 

I Vaggeryds tätort är tyvärr inte många gamla fönster bevarade. Jag vandrar missmodigt 
gata upp och gata för att hitta skönheterna och visst finns de, även om de är få. Hoppas att 
ägarna till dessa hus fortsätter att vårda sina fönster istället för att byta ut dem! 

   

 

OM LINDA NYDENMO 

Linda Nydenmo är uppvuxen i Vaggeryd, dit hon nyligen återvänt efter tjugo år i Uppsala. Vid 
sidan om sitt arbete som lärare har hon de senaste tio åren drivit företaget Fröken Smart, där 
hon uppfinner och formger smarta lösningar på irriterande vardagsproblem. 2018 började 
Linda studera igen och efter genomgången slöjdlärarutbildning fortsatte hon att förkovra sig 
inom textil formgivning, främst inom vävning. För närvarande läser Linda Vävdesign på Umeå 
universitet. Fröken Smart har därmed fått en ny inriktning - Fröken Smart för hand - där 
textilt hantverk, i synnerhet vävning, och återbruk av textilier är i fokus. Den lilla butiken som 
hon driver på Storgatan 39 är i nuläget inte öppen särskilt ofta, men förhoppningen är att 
kunna ha mer öppet framöver. 

                                                                                                          linda.nydenmo@frokensmart.se, 0707-55 58 85


