
verallt i Tina Järdhults lokal i Borås 
möter besökaren leende änglar. De 
kikar fram på kuddar, vykort, och 

brickor, så gott som alltid tillsammans med 
ett citat om livet. 
 Alla Tinas produkter handlar på något sätt 
om det fina och positiva i tillvaron: om vän-
skap och kärlek, om änglars kraft, om tack-
samhet och glädje inför livet.
– Alla verkar bli berörda av änglar, säger 
hon. Människor blir glada av att se dem. 
 Tina har alltid hållit på med händerna. 
Redan som liten började hon rita och måla. 
Hon skrattar när hon berättar att de vita 
ytorna i hennes skolböcker brukade fyllas 
med blyertsbilder. 
 Under bänklocket hade hon alltid en teck-
ning på gång. Innerst inne drömde hon om 
att bli keramiker eller guldsmed, men följde 
föräldrarnas råd om att ha hantverket som 

Sedan början av 2012 lever Tina Järdhult sin dröm. Idag ägnar 
hon all sin tid åt att skapa och teckna, däribland sina populära 
änglar. Tanken att hon skulle lämna det fasta jobbet hade 
mognat fram och till sist tog hon steget. 
– Det är viktigt att lyssna på sina inre önskningar och våga gå 
sin egen väg. Man har ju bara ett liv. 
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fritidsintresse och skaffa sig utbildning och 
ett vanligt arbete istället. 
 Lyckligtvis skulle det bli mer än så. Tina 
Järdhult utbildade sig till arbetsterapibiträde. 
Rehabilitering med skapande inslag sågs som 
ett bra sätt för patienter från 16 år och uppåt 
att komma tillbaka till vardag och arbetsliv 
efter en skada eller sjukdom. Tillsammans 
med patienterna höll Tina på med bland 
annat keramik, vävning, läderslöjd, makramé 
och trädgårdsodling.
– Det var ett kreativt jobb som verkligen 
passade mig. Jag trivdes jättebra.
 När hon blivit mamma till Jonas och Maria 
i början av 1980-talet och fick fullt upp, 
fokuserade hon på att teckna. Till det behöv-
des ju bara papper och penna. Fram växte 
bilder av barnens små händer och fötter. När 
hon hade tid blev det porträtt. Hennes pappa 
tyckte om att rama in bilderna.

– Men efter några år hade vi inte plats för 
mer på väggarna, så jag började sälja porträtt 
och julkort och gjorde födelsedagskort på 
beställning till vänner, bekanta och arbets-
kamrater.
 Idén till de figurer som Tina gör i dag fick 
hon först runt 2004. Hon hade alltid tyckt 
om naivistiskt måleri, men ”fattade inte att 
man kunde leva på det”, som hon säger. 

citat ger positiv respons
Under en semester såg hon en utställning 
som fick henne på andra tankar. Hon testade 
själv och det blev så småningom de kvinnor, 
barn, katter, hundar och änglar som finns på 
hennes kort och andra produkter i dag. Till-
sammans med bilderna står allt som oftast 
några kloka ord.
– Jag har alltid älskat citat, ända sedan jag 
var i tonåren. Senare började jag samla på 
citat, jag hittar dem i böcker och tidningar, 
överallt. Ibland hör jag något bra på radion 
och då gäller det att snabbt få fram anteck-
ningsblocket.
 Att Tinas stora intresse skulle utvecklas från 
en fritidssysselsättning till något som hon så 
smått kan försörja sig på var ingen självklar-
het. Tvärtom har hon fått utmana sig själv på 
flera sätt. Först genom att göra slag i saken 
och faktiskt starta egen firma tillsammans 
med maken Nils vintern 2008. 
– Jag hade träffat en bröllopsarrangör som 
ville köpa både inbjudningskort och place-
ringskort av mig, men de gjorde bara affärer 
med dem som hade firma.
 Strax efter det tog hon nästa viktiga beslut, 
att gå ner i tid på jobbet för att satsa mer på 
sitt eget skapande. Hon och Nils tog kontakt 
med tryckerier som kunde trycka Tinas 
vykortsalbum och började söka efter pre-
sentbutiker som kunde vara återförsäljare. 

Ett av de första ställen de åkte till var Väs-
tervik och Tina minns känslan när de skulle 
visa upp produkterna.
– Det där ögonblicket innan man vet hur 
personen ska reagera är verkligen hemskt, 
men på Änglaboden i Västervik blev ägaren 
förtjust och köpte hela vårt sortiment. Det 
var fantastiskt.
 Hennes man har hand om administration, 
försäljning, kundkontakter och den del av 
firman som säljer profilprodukter. Men båda 
deltar på mässor och marknader, där det gäl-
ler att ta tillfället i akt och knyta kontakter 
och nå ut. 
– Jag kan ha svårt att framhäva mig själv och 
det jag gör, men sedan vi startade företaget 
har jag verkligen fått öva på det, säger Tina.
 Och hon får mycket positiv respons.
– Ja, det är så roligt när vi är ute på mässor 
och det kommer fram kvinnor och tittar på 
mina saker. De läser citaten och skrattar och 
är så ivriga att visa varandra.

Änglarna var där
Idéer till bilderna bara kommer till Tina och 
hon njuter av att sitta vid ritbordet från mor-
gon till kväll. Änglar började hon med efter 
att ha blivit uppringd av en kvinna som ville 
beställa en doptavla med en ängel och bönen 
Gud som haver barnen kär. 
 Själv hoppas Tina att hon har en skydds-
ängel. Och hon är säker på att hon har haft 
änglavakt vid flera tillfällen. Hon och Nils 
älskar att resa och campa med husvagn eller 
husbil. 
 Alldeles i början av januari 2005 stod de på 
en campingplats vid sjön Hären strax utan-
för Gnosjö i Småland. Båda deras mammor 
var sjuka, och från campingplatsen hade de 
ungefär en timmes bilväg till Nils mamma 
och till Tinas mamma. 

Vid ritbordet 
föds änglarna!

TINA använder penseln 
för att sprida glädje

Pudeln Pepsi tycker om 
att vara nära matte när 
hon arbetar. Tina säger att 
det är tur att hon har sina 
tre hundar, tack vare dem 
kommer hon utomhus 
några gånger om dagen.

t

”Vi som är här nu har blivit utvalda
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 Men den lugna vintersemestern med plane-
rade små avbrott för sjukbesök, förändrades 
den 8 januari. Då kom stormen Gudrun.
– Träden föll som plockepinn och vi som var 
på campingen samlades i ett litet hus, där det 
var tryggare än i husvagnarna. Den där nat-
ten blev vi helt avklippta från yttervärlden, 
det gick inte att komma ut till vägen och 
ingen telefon fungerade. Det var otäckt.
 Några andra gästers bilar blev skadade, men 
annars klarade sig alla bra.
– Jag brukar tänka att det nog var många 
änglar runt oss de där timmarna, säger Tina. 
Ingenting har någonsin svetsat oss samman 
så mycket med andra människor, som det 
som hände just den natten. 

Barnsligt lekfull
Först fanns Tinas änglar i tryckta vykortsal-
bum, där perforerade kanter gör det möjligt 
att skicka änglarna vidare. Dessutom började 
hon sälja handmålade originaltavlor. Men 
successivt har sortimentet vuxit. I dag finns 
änglarna även på necessärer, grytunderlägg 
och på omslagspapper till chokladbitar. 
 I december ifjol stod Tina och Nils på en 
julmarknad.
– En kvinna som blev förtjust i mina figurer 
sa att hon kunde hjälpa mig att föra över 
akvarellbilder till textilier, som kuddar, hand-
dukar, babytäcken och andra barnartiklar. 
 Det samarbetet inleddes ungefär samtidigt 

som Tina gjorde sin sista arbetsdag på reha-
biliteringen på Borås sjukhus, där hon hade 
varit i mer än 30 år. Många av kollegerna 
sörjde att hon slutade.
– Men samtidigt var alla var glada för min 
skull, att jag vågade ta det här steget. En del 
hurrade till och med!
 Än så länge kan Tina och hennes man inte 
leva enbart på firman, och Nils har kvar sitt 
gamla jobb på deltid. Men de väljer att se 
möjligheterna och rikedom mäts ju inte bara 
i pengar. 
 Titt som tätt får de vykort från nöjda kun-
der som är glada och bara vill tacka för det 
de gör. Oftast kommer hälsningarna från 
personer som de inte har träffat själva. 
 För Tina är meningen med livet att ta vara 
på dagarna som de är, och att bry sig om 
människor, djur och natur. 
– Vi som är här nu har blivit utvalda och det 
är väldigt få som blir det.
 Ett av hennes egna favoritcitat är: ”Lev i din 
känsla, inte i din ålder.” Hon tycker att det 
säger mycket om henne själv där hon befin-
ner sig just nu. 
– Jag har svårt att identifiera mig med att 
jag är 62 år, hur nu en 62-åring ska vara? Jag 
känner mig mycket yngre och jag vill vara 
barnslig och lekfull emellanåt! 
– För mig har det blivit viktigt att jag vågar 
vara mig själv – livet är alldeles för kort för 
att man ska gå omkring och försöka vara 
någon annan. c

Det här är Tina:
Född: 16 januari 1950.
Bor: I Borås.
Familj: Gift med Nils, de vuxna 
barnen Jonas och Maria, 
bonusbarnen Christian och Camilla, 
tre bonusbarnbarn. Dessutom de två 
pudlarna Pepsi och Singo och den 
kinesiska nakenhunden Peia.
Gör: Illustratör, driver tillsammans 
med maken  NilsTJ-produktion.
Fritidsintressen: Hundarna och 
att resa med husbilen i Sverige och 
Europa.
Tre ord om mig: Plikttrogen, glad 
och kreativ.
Gillar: Människor som vågar vara 
udda och annorlunda. 
Hemsida: www.tjproduktion.com

Vinn! 
Tinas vykortsalbum
med änglar
Vi lottar ut 5 stycken vykortsalbum som 
alla innehåller 10 vykort så att du kan låta 
en ängel landa hos mången kär vän! 
Vill du vara med och tävla ska du svara
 rätt på den här frågan:

Vilken naturkatastrof fick Tina att be till 
änglarna 2005?
A. Stormen Birgitta
B. Stormen Gudrun
C. Stormen Barbro

Skicka ett SMS till 727 72. Skriv in NÄRA 
TINA X (där x står för ditt svarsalterna-
tiv). Glöm inte mellanslagen. Kostnad 
för sms:et är 5 kr. Du kan också tävla via 
vykort. Sänd det till ”Tinas änglar”, Nära, 
Egmont Tidskrifter, 205 07 Malmö. 
Senast den 3 december behöver vi ditt 
svar.

”Alla verkar bli 
berörda av änglar
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