
1972 gjorde vi en första utställning hemma. Det 

var grusgång in till det gamla uthusets garage som 

hade fått ”upprustning” invändigt och försett med 

demomarkiser. Stalldörr a’la skåne och som fått en 

liten terrass på utsidan. Som synes på bilden var 

Maxi vindskydd med redan då - med en speciell 

väv som skulle vara bra för markiser, men som det 

visade sig inte tålde solljus...  

Efter säsongen -72 gjordes utsidan om till korsvi-

kesfasad och den försågs med korgmarkis och Jan 

Karlssons (skådespelerskan Ingmarie Karlssons 

pappa) blomlåda inför kommande säsong som blev 

den sista med utställning här. Jan hjälpte oss även 

med montering av markiser en period. 

!974 blev premiäråret på Ekhagen: ” Miljöma på 

Ekhagen” hette det då i annonserna. 

Bland första årets leveranser var t.ex. den blå mar-

kisen till en köpare på Bymarken. När jag satte 

upp den fick mannen själv klättra med upp och 

lägga i den under hustruns protester. 

 

Grannens Incamönstrade markiser kom upp året 

därpå, 1972. Incamönstret var väldigt populärt de 

första åren, det var tryckt på bomullsväv. Först om 

några år kom syntetvävar, som man inte kunde 

trycka på från början med någon stuns i färgen. De 

flesta vävarna var enfärgade orange på undersidan. 

Det gjordes senare försök med nylonvävar som vid 

regn drogs samman och blockerade genomsläpp. 

Tyvärr gick det inte så bra att dra ut sig igen när de 

torkade på grund av tröghet i profilerna.  

I begynnelsen 

På bilden med grannens markiser kan man lägga märke till elledningsstolpen med gatulyset på stolpen. Eldrag-

ningen gjordes ju senare i gatan och nya stolpar för belysningen kom upp. 

När vi hade utställningen hemma hade vi satt upp en speciell skylt med ”Miljöma markiser” på bostadshusets 

gavel. Skylten köpte jag på en antikhandel i Jönköping. Jag tror det var under året 1972 som Smålands Folkblad 

kom hem och gjorde ett reportage om markiser, ”Den markisgalne dekoratören” blev rubriken. 

Det blev en hel del resor till grannkommunerna i början eftersom det här med markiser hos persiennkillarna inte 

slagit igenom. Eksjö garnison köpte några, och en byggfirma i Eksjö köpte och sålde vidare. Lite joxigt var det 

ibland eftersom hemtelefonen också var företagstelefon, och Jonas svarade ibland. Mamma är på toaletten och 

pappa är inte hemma, svarade han när kaptenen på Eksjö regemente ringde och ville höra sig för. 


