Pressmeddelande från Falkenbergs museum - designmuseum

Folkhemsform
Svenska möbler 1949-1979
10 september – 27 november 2016

Utställning på Falkenbergs museum - designmuseum
Vernissage, lördag 10 september, kl.12-16 med invigning kl.14.
För många är efterkrigstidens möbler
synonymt med Bruno Mathssons Jetsonfåtölj, Yngve Ekströms fåtölj Lamino eller
en möbel av Carl Malmsten. Men i Sverige
blomstrade möbeltillverkning med drygt
230 fabrikanter på 111 orter i Sverige.
Bara i Tibro fanns över 100
möbelproducenter. Till det kommer de
drygt 230 formgivare som designade åt
industrin. I utställningen presenteras
möbler av kända och mindre kända
formgivare. En doldis är Svante Skogh,
som designade möbler åt fler än 100
företag efter andra världskriget, för att
sedan på 1970-talet arbeta endast åt tyska
möbelföretag. Andra teman i utställningen
är bl a ” hur de kvinnliga formgivarna tog
plats i denna industri”, ”fiffiga lösningar,
experimentlust och nya material”.
Att tiden efter andra världskriget var så
gynnsam för formrikedom och utbud inom
möbel-industrin skapades inte över en
natt, utan har sin början i funktionalismen
på 1930-talet.
”Funktionalism kom att bli det
framväxande folkhemmets bostadsideal.
Nu skulle lägenheterna vara anpassade
efter den moderna människans behov.
Finrummet förvandlas alltmer till
sällskapsvänliga vardagsrum,
förvaringsytor byggdes in i bostäderna.

Tillbakagången för statusmöblemangen
hänger samman med dessa nya ideal”
skriver Andreas Siesing, författare bakom
den nya boken Svenska möbler.
Folkhemsform i ull, jakaranda, furu och
bok 1949-1970.
Efter Stockholmsutställningen 1930, följde
en rad utställningar och möbelmässor som
kom att sprida nya idéer och skapa
trender. Men det var flera aktörer som var
drivande i att förändra och förnya
mässutbudet bl a Sveriges
Möbelindustriförbund. På utställningen 52
möbler 52 på Röhsska museet hade
Svenska Slöjdföreningen och Sveriges
Inrednings- och Möbelarkitekters
sammanslutning bjudit in arkitekter att visa
nya möbelmodeller. Senare under året
1952 ordnades även den första av en rad
Önskehem-utställningar.
Idag säljs dessa möbler på loppisar, webbauktioner och i antikaffärer men de finns
fortfarande i många hem. Genom ett 40-tal
möbler skildras en viktig tid i svensk
möbelhistoria. Kanske vill utställningens
besökare istället förknippa efterkrigstidens
möbelformgivning med Svante Skogh,
Kerstin Hörlin-Holmquist eller en annan
nyupptäckt formgivare.

Bildtexter: se nästa sida
Utställningsproducent: Falkenbergs museum
Utställningsformgivning: Testbedstudio arkitekter Malmö AB

Kontakt för mer info om utställningsinnehåll och pressvisning:
Deborah Thompson, museichef, Falkenbergs museum – designmuseum
0346-88 60 00, deborah.thompson@falkenberg.se
Falkenbergs museum är ett kommunalt museum med inriktning
design, på uppdrag från Falkenbergs kommun och Region Halland.
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Bildtexter
Samtliga foto: Bukowskis
Sektionsfåtölj Interiör, 1952, design: Alf Svensson,
Madrass-fabriken Dux AB, Malmö

Fåtölj Jylland ca 1953, ej identifierad formgivare,
Jio-Möbler, Jönköping

Fåtölj nr 915, 1955, design: Svante Skogh AB Hjertquist
& Co, Nässjö

Fåtölj Krokus, 1968, design: Lennart Bender, Ullferts AB,
Tibro

Fåtöljen Kasper, 1969, ej identifierad formgivare, Futura
Möbler AB, Tibro

Satsbord ur Futura-serien, design: David Rosén, med
emalj av Egon Möller-Nielsen, AB Nordiska Kompaniet,
Nyköping

Serveringsvagn 574-003 ur Triva-Familjen-serien ur
Triva-kollektionen, 1963, Kerstin Hörlin-Holmquist, AB
Nordiska Kompaniets Verkstäder, Nyköping
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