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EVA RUDBERG

Några anteckningar om

I 1910-talets Sverige växte fram en ambition att engagera konstnä
rer i formgivningen av industriprodukter. Det var Svenska slöjdför
eningen som, med Deutscher Werkbund i Tyskland som förebild, 
propagerade för detta. Industriförbundet, med gedigna svenska före
tag som ASEA, AGA, LM Ericsson och andra som medlemmar, hade 
bildats 1910, och här fanns också intresse för ett samarbete. Ett 
framgångsrikt projekt blev Svenska slöjdföreningens Hemutställning 
på Liljevalchs 1917, där arkitekter och konstnärer engagerats för att 
formge enkla, ändamålsenliga och billiga möbler och bruksföremål 
under mottot: ”Vackrare vardagsvara.”

Något riktigt genomslag fick dock inte dessa idéer då, under 
pågående världskrig. I de fortsatta konjunkturnedgångarna var inte 
konstnärlig formgivning den sida företagarna främst satsade på. 
Många ingenjörer inom företagen var fö själva duktiga formgivare 
med träning i modellbygge och teckning.

Vid Stockholmsutställningen 1930 märks emellertid åter hur både 
arkitekter och konstnärer engagerats i formgivningen av industripro
dukter. Sigurd Lewerentz, mer känd som arkitekt för ett antal väl
kända kyrkobyggnader, formgav en buss för General Motors och 
Dag Ribbing, också han arkitekt, ritade en radiogrammofon till 
utställningen. Men framför allt var det på möblernas och bruksföre
målens område som arkitekterna och konstnärerna anlitades. Gunnar 
Asplund och Uno Åhrén utarbetade tillsammans med ytterligare 
några arkitekter ett helt möbelprogram för Gemla i samband med 
Stockholmsutställningen. Det var framför allt böjträmöbler, enkla 
och lätta och i stark kontrast till 1920-talets garnityr- och stilmöbler. 
Det var möbler som var lätta att flytta (möbel kommer ju från ordet 
mobil - flyttbar), som gick att kombinera fritt och som var billiga. 
Även Hyresgästernas möbelaffär arbetade ut ett program till Stock
holmsutställningen med standardmöbler som gick att kombinera.

Också i arbetet med fasta inredningar i kök och badrum var 
arkitekter engagerade. Standardiseringskommittén hade ju, som
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Buss ritad av Sigurd 
Lewerentz till Stock
holmsutställningen 
1930 (Foto Svensk 
Form)
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Enheter till kombinationsmöbler. Hyresgästernas Möbelaffär, Alvar Andersson.

Kombinationsmöbler från Hyresgästernas möbelaffär, Stockholmsutställ
ningen 1930

nämnts tidigare, inrättat en särskild köksforskning, bl a för att få till 
stånd funktionella och enhetliga köksinredningar.

Den stapelbara stolen formgavs av Sven Markelius för Hälsing
borgs konserthus 1932. Inredningen i salongen var löstagbar och det 
var viktigt att kunna förvara stolarna på ett icke skrymmande sätt.

Stålrörsmöbler började också tillverkas nu och presenterades på 
Stockholmsutställningen. Förebilden kom från den tyska konst- och 
arkitekturskolan Bauhaus, där bl a Marcel Breuer hade skapat den 
berömda Bauhausstolen, som fortfarande finns i produktion. Bety
delsefulla svenska formgivare som Bruno Mathsson och G A Berg 
inledde sin verksamhet under 1930-talet och använde anatomiska 
studier i sina möbelarbeten.

På bruksföremålens område ritade Wilhelm Kåge den vita, odeko
rerade servisen Praktika för Gustavsberg 1933. Den hade en enkel, 
funktionell form och karotterna gick att stapla i varandra och sparade 
på så sätt förvaringsutrymme. Matbestick i rostfritt stål formgavs av
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Bruno Mathssons stol i böjträteknik. 1930-tal (Foto Svensk Form)

arkitekter. Det rostfria stålet kom också till användning i kokkärl, och 
den stapelbara AGA-kastrullen från 1930-talet är fortfarande i bruk i 
dag.

Telefonen, denna svenska stolthet, utformades också på 1930-talet 
i sin välkända gestalt. Det var en norsk konstnär, Jean Heiberg, som 
presenterade modellen 1931. Han hade utgått från en skiss som kon- 
struktionschefen J CH Bjerknes i norska Elektriska Bureau hade 
gjort. Materialet var bakelit, som hade börjat komma i bruk på 1920- 
talet, och som ofta användes till handtag, men som nu gjorde debut 
som telefonkåpa. Bakeliten kunde ges mjuka former och vacker yta.

Uno Åhréns Gemlastol 
i böjträteknik, 1930 
(Foto Svensk Form)
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Stålrörsmöblerna på Stockholmsutställningen gav upphov till 
många skämtsamma kommentarer.
Här en av Bertil Almqvist i Möbelvärlden, 1930

Stålrörsmöbler från tidigt 1930-tal.
Stolen från Böhlmarks och skrivbordet från AW Nilssons fabriker
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G A Bergs utställningskök till New Yorkutställningen 1939. Matbordet 
dukas i köket och skjuts sedan genom öppningen in i vardagsrummet. (Foto 
Svensk Form)

Bjerknes hade uppfunnit ett nytt sätt att disponera telefonens olika 
delar, vilket var upphovet till den nya formen. Denna svarta bakelitte
lefon är ett av de mest välkända vardagsföremål från 1930-talet, som 
vi ännu i dag omger oss med. LM Ericsson övertog snabbt idén, men 
upphovsmännen var således en norsk konstruktör och en norsk 
konstnär.

Strömlinjeformen slog igenom några år in på 1930-talet. Den första 
strömlinjeformade bilen var en Chrysler-modell, som presenterades 
1934 i USA. Den fick sin direkta efterföljare i den första, svenska 
strömlinjeformade bilen, en Volvo PV 36 Carioca från 1936. Den 
hade ritats av Ivan Örnberg vid Volvo. Örnberg hade varit i USA och 
arbetat i Hupmobils företag; en biltyp som också stod som förebild 
för Volvomodellen. Denna första strömlinjeformade Volvobil tillver-



Wilhelm Kåges stapelbara servis Praktika tillverkades 1933 
på Gustavsbergs (KF:s) fabriker (Foto Svensk Form)

Den välkända bords
telefonen, formgiven 
1931 av norrmannen 
Jean Heiberg och lan
serad av L M Ericsson 
(Foto Svensk Form)
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Agakastrullerna i rost
fritt stål, 1930-tal (Foto 
Svensk Form)





Volvo PV 36, Carioca, ritad av Ivan Örnberg efter amerikanska förebilder 
(Foto från Björn-Eric Lindh)

___

kades endast i en mycket liten upplaga. Men strömlinjeformen blev 
ett mode. Så länge det gällde transportmedel - även tåg och flygplan 
strömlinjeformades, båtar hade ju i princip alltid gjort det - fanns ju 
konstruktiva motiv, men när även barnvagnar och matbestick lansera
des i strömlinjeform var det knappast luftmotståndet som hade moti
verat formen.

Som avslutning: Lumalampan - KF:s avgörande inbrytning 1930 
på de stora glödlampskartellernas marknad - fick en enkel och effek
tiv förpackning med en stiliserad glödlampa på utsidan. Det är en 
bild, som kan få stå som symbol för 1930-talets känsla för raffine
mang och saklighet.

Källor
Tidskriften Form har gjort flera tillbakablickande nummer, 
bl a 6-7/1970, 4/1976, 1/1978 och 2-3/1985

Lumalampan började 
tillverkas 1930 av KF. 
Här i sin sakliga för
packning med en stili
serad glödlampa på ut
sidan (Foto KF:s bild
arkiv)
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Östergötlands museum i Linköping 1939. Arkitekter: Nils Ahrbom och 
Helge Zimdahl. (Foto Kidder-Smith)


