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E l i z a B E t h  W i l h i d E Skandinavien har under större delen 
av 1900-talet intagit en sär ställning 
inom modern design. ingen annan 
del av världen har i förhållande 
till sin folkmängd fram bringat så 
många nyskapande formgivare. 
Svenska, danska, norska och finska 
arkitekter och formgivare har skapat 
en alldeles egen stil med naturnära 
formspråk och funktionella lösning-
ar. Oavsett om det gäller arkitektur, 
möbler, textilier, keramik eller glas 
så har den skandinaviska stilen 
fått ett enormt inflytande över hela 
världen. den här boken skildrar de 
främsta inom skandinavisk design 
och ger en översikt över vad de 
skapat. Vi får också inblick i flera 
unika och spännande hem runt om i 
världen, som alla inspirerats av den 
skandinaviska modernismen. här 
möter vi möbler och bruksföremål 
i levande miljöer – klassisk skandi-
navisk design när den är som bäst.
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Inledning
odern skandinavisk design föddes ur 
och inspirerades av modernismen, den 
revolutionerande strömning inom form 

och arki tektur som med sitt djärva form språk gav 
uttryck för den nya tiden efter andra världskriget. I 
likhet med modernismen är skandi navisk 1900-tals-
design inriktad på funktion och ger uttryck för en 
enklare, mer demokratisk livsstil. Men samtidigt 
som mycket av 1900-talets design är funktionell, 
enkel och opretentiös, har den skandi naviska stilen 
någonting mer, en extra kvalitet som givit klassisk 
status och stort inflytande inom form och arkitektur. 

Man skulle kunna säga att stilen är ”lättill-
gänglig”. Modern design är ofta visuellt attraktiv. 
Ett bra exempel är Arne Jacobsens ’Ägget’, som 
fungerar både som rumsmarkör och skulptur. Den 
ber oss dessutom om att vi ska slå oss ner i den 
– det är till och med svårt att låta bli.

Det här är design som fungerar i samspel  
med människan och som gör henne delaktig. Den 
uppvisar ofta en perfekt balans mellan abstrakt 
synsätt och en vitalitet som hämtar inspiration från 
naturen. Föremålen är diskret funktionella men 
samtidigt vackra. Tekniken är inte något själv-
ändamål utan tjänar ett djupare syfte – att för-
medla ett uttryck.

Man kan tycka att ”lättillgänglighet” låter en 
aning nedvärderande. Man anar en vilja till kom-
promiss eller utslätning, men ingenting kan vara 
mer felaktigt. De tidiga modernisterna revolterade 
mot konventionen. Utsmyckningar var förbjudna, 
man använde hårda industrimaterial, formspråket 
var avskalat, för att inte säga brutalt. Det som gör 
skandinavisk design så speciell är hur man sam-
manfört modern design med moderna material 
och tillverkningstekniker: naturmaterial med hant-
verksmässig tillverkning och ett rent, funktionellt 
formspråk med organiska, böljande former och 
en lustfylldhet som talar till våra innersta känslor. 

Det är en typ av formgivning som pekar framåt 
samtidigt som den gör oss medvetna om våra 
rötter.

Trender kommer och går, och förr eller senare 
når man en punkt då den rådande stilriktningen 
uppfattas som ful och löjeväckande. Sedan över-
går den till att bli kitsch. Till slut uppfattas den som 
”retro” och blir attraktiv igen. Modern skandinavisk 
design verkar stå utanför de här svängningarna. 
Många av de produkter som var högsta mode när 
de skapades blev omedelbart klassiker – och är 
det fortfarande.

Modern skandinavisk form går tillbaka till 
tjugo- och trettiotalen men slog inte riktigt inter-
nationellt förrän efter andra världskriget, och då 
särskilt i USA där den var känd som ”Danish 
Modern”, en stil som andades efterkrigsoptimism 
och som dominerade i amerikanska inredningar 
långt in på sextiotalet. Då dök det upp dåliga, 
mass producerade imitationer som bara var  
danska till namnet och så småningom föll stilen  
i glömska.

Men den har inte försvunnit helt. Många 
produkter finns fortfarande på marknaden och 
originalen betingar höga priser på auktionskam-
mare världen över. Alla som haft turen att ärva 
föremål eller gjort fynd på någon loppmarknad 
är väl medvetna om att det är en stilriktning som 
kommit för att stanna. Till skillnad från billiga 
kopior håller originalen mycket hög kvalitet; de 
är välgjorda, med en väl genomarbetad funk-
tion och form. Nu, över femtio år senare, känns 
föremålen fortfarande fräscha och inspirerande. 
Det är knappast förvånande att de är på väg att 
få ett nytt uppsving och att en ny generation har 
upptäckt något som är själva sinnebilden för en 
enkel, modern livsstil. 

Den här boken handlar om design från 
Sverige, Danmark, Finland och Norge. För 
att följa internationellt språkbruk har vi valt att 
genomgående använda begreppen Skandinavien 
och skandinavisk, trots att de inte helt överens-
stämmer med geografisk benämning.
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Funkis
rdet ’’modern’’ kan i det här samman-
hanget härledas till slutet av tjugotalet  
då en ny generation unga arkitekter, 

främst i Sverige och Norge, entusiastiskt tog till 
sig modern ismens idéer och utvecklade en lik-
artad stilriktning som delade flera av modernis-
mens principer. Denna stil, som fick namnet 
funktional ism eller funkis, var avskalad, praktisk 
och resurssnål. Arkitektur, möbler och inredning 
anpassades alla till samma estetik. 

Funktionalismen fick sitt genombrott vid 
Stockholmsutställningen 1930 som anordnades 
av Svenska Slöjdföreningen med arkitekten Erik 

Gunnar Asplund i spetsen. Asplund ritade  
den utställningshall i glas och stål som var ett  
av de första modernistiska byggnadsverken i 
Skandinavien. Asplund hade tidigare arbetat 
med ett nyklassicistiskt formspråk, och hans tolk-
ning av modernismen var mindre sträng än hos 
många andra ut övare av den internationella sti-
len; en stilriktning som skulle bli allt tydligare i takt 
med funktionalismens ökande popularitet.

De tidigaste funkishusen var avskalade, ele-
gant inredda med väggfast inredning och förva-
ring, släta, putsade ytor, liggande fönster och helt 
i avsaknad av dekoration – varje kvadratcenti-
meter var avsedd för boendet. Snart övergick det 
industriella formspråket till en mjukare, mer typiskt 
skandinavisk stil, dock utan att förlora i enkelhet 
och skärpa. 

Ett känt namn i det här sammanhanget var 

den svenske arkitekten och formgivaren Sven 
Markelius som ritade inredningen till den svenska 
paviljongen på världsutställningen 1939 i New 
York. Han skapade enkla möbler som ofta gjor-
des i form av moduler i trä och ibland var måla-
de i starka färger. Enfärgade textilier blandades 
med mönstrade mattor. Markelius design var mer 
människonära än den som Bauhaus skolan repre-
senterade, och den internationella publiken fick 
genom den svenska paviljongen tidigt möjlighet 
att uppleva den skandinaviska modernismen.

Den finska paviljongen på samma utställning, 
ritad av arkitekten Alvar Aalto, var ett mönster av 
organisk modernism med ett böljande formspråk 
och uttrycksfulla trädetaljer. Det skandinaviska lju-
set och den finska naturen återfanns i de vertikala 
träprofilerna som gav utställningshallen en sam-
manhållen rytm. Även Aaltos böjträmöbler, som 
visades på samma utställning, blev mycket upp-
skattade av den internationella publiken.

Men just när omvärlden fått en försmak av 

den skandinaviska synen på modern design 
utbröt andra världskriget och i Danmark, Norge 
och Finland följde en period av ockupation, miss-
tröstan och umbäranden. Det blev besvärligt att 
få tag på material och tillverkningsindustrin hade 
det svårt med försörjningen. Formgivarna fann 
återigen inspiration i det traditionella hantverket, 
och sökte på olika sätt uttrycka sina nyskapande 
idéer i trä och lera.

Efter kriget följde en period av experiment-
erande inom snickeri, vävning, keramik och glas-
blåsning som resulterade i en egen, själv ständig 
stil. Den moderna skandinaviska formens alldeles 
speciella kombination av funktion, nytta, värme 
och skönhet som inspirerades av både funktiona-
lismen och krigsårens svårigheter, var redo att ta 
efterkrigsvärlden med storm.

vänstEr Funktionalismen 
introducerades i Skandinavien genom 
Stockholmsutställningen 1930. 
Utställningshallen ritades av Gunnar 
Asplund.

ovan På världsutställningen i New York 
1939 hade den svenska paviljongen en 
mycket uppskattad utställning av modern, 
skandinavisk design.

O
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danska formgivare fram olika fogningsmetoder 
som framhäver möblernas elegant svängda former.

Ett annat material som var typiskt för dansk 
design under den här perioden var formpressad 
plywood, ett billigt material som går att böja till 
svängda former. Arne Jacobsen använde form-
pressad plywood i många av sina tidiga möbler, 
till exempel ’Sjuan’, som gjorts i mer än fem mil-
joner exemplar, vilket gör den till en av världens 
mest sålda stolar.

Jacobsen var i likhet med Alvar Aalto ett av 
de ledande namnen inom skandinavisk design. 
Under tjugotalet utbildade han sig till murare och 
arkitekt, en bakgrund som ligger till grund för 
hans mångsidighet och helhetssyn. Han var en 
av ett fåtal danska formgivare som tog till sig 
modernismen, och hans tidiga möbler och arki-
tektuppdrag är helt i modernismens anda.

Däremot uppvisar redan Aarhus stadshus 
(1937–42) en mer organisk, människonära sida 
som skulle komma att bli typisk för hans senare 
verk.

Jacobsens mest nyskapande byggnationer är 
SAS Royal Hotel i Köpenhamn (1956–60) samt 

St Catherine’s College i Oxford (1960–64). I 
båda fallen har Jacobsen inte bara ritat bygg-
naderna, han har även formgivit möbler, inred-
ning, armaturer och textilier, vilket har resulterat i 
ovanligt väl fungerande helheter. När det gäller  
St Catherine’s College har han till och med ritat 
lås, nycklar, dörrvred, kranar och kökshoar.

I likhet med alla andra framgångsrika exem-
pel på den moderna skandinaviska stilen kombi-
nerade Jacobsen funktion och användarvänlighet 
med organiska former och konstnärlig intuition. 
Men hans föremål kunde samtidigt vara anmärk-
ningsvärt futuristiska. Stanley Kubricks 2001 – Ett 
rymdäventyr, från 1968, visar hur rymdfararna 
äter med bestick som Arne Jacobsen tio år tidiga-
re formgivit för SAS Royal Hotel.

ovan Interiör från Finn Juhls hem.  
I likhet med många andra samtida 
danska formgivare använde Juhl ofta 
teak till sina möbler.

högEr Lobbyn i SAS Royal Hotel i 
Köpenhamn, ritad av Arne Jacobsen, 
med hans berömda stol ’Ägget’. 
Jacobsen ritade själv varenda detalj, till 
och med dörrvreden. 
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finländsk arkitEkt och formgivarE
(1898–1976)

”Vi borde arbeta för sådant som är enkelt, bra 
och fritt från dekor, som är människovänligt 
och som passar för den vanlige mannen på 
gatan.” alvar aalto i ett tal framfört i  
london 1957

Hugo Alvar Henrik Aalto föddes i den lilla byn 
Kuortane i västra Finland. Hans finsktalande far 
var lantmätare och hans svensktalande mor post-
kassörska. När Aalto var fem år gammal flyttade 
familjen till Jyväskylä i mellersta Finland, en ort 
omgiven av berg och sjöar.

I skolan var Aalto duktig i teckning och efter 
att han tagit studenten beslutade han sig för att 
bli arkitekt. Han blev därför tvungen att flytta till 
Helsingfors för att läsa vid Tekniska högskolan, 
den enda högskola i Finland som på den tiden 
erbjöd arkitektutbildning.

Aaltos studietid präglades av politisk insta-
bilitet. Finland förklarade sig självständigt från 
Ryssland 1917. Året efter utbröt ett inbördes krig 
där bland andra många studenter deltog. Efter 
att Aalto tagit sin arkitektexamen 1921 var det 
svårt att hitta arbete i Helsingfors, där de flesta 
uppdragen gick till etablerade arkitekter, så två år 
senare flyttade han tillbaka till sin barn doms stad 
där han öppnade eget arkitektkontor.

Hit kom Aino Marsio 1924 för att arbeta 
som hans assistent. Senare samma år gifte de 
sig, vilket blev början på ett givande samarbete 
som varade fram till hennes död. De tillbringade 
sin smekmånad i Schweiz och Italien. Kulturerna 
kring Medelhavet förblev en ständig inspirations-
källa för Alvar Aalto.

Sedan följde tre händelserika år. Alvar  
hade ritat sina första möbler redan innan han 
blev fär dig arkitekt. Ett av hans första uppdrag, 
reno veringen av sex kyrkor, innefattade dessutom 
formgivning av en mängd inredningsföremål, 
även möbler. Många av dessa tidiga arbeten 
gick i traditionell stil. Samtidigt ägnade sig paret 
Aalto åt att experimentera med böjträ, något som 

kom att ligga till grund för de nyskapande möbler 
de senare ritade för sitt företag Artek.

Liksom de flesta andra unga arkitekter deltog 
Alvar Aalto i flera tävlingar. 1927 vann han en 
tävling som utlysts av sydvästra Finlands jordbruks-
kooperativ i Åbo, vilket ledde till att han flyttade 
sitt kontor dit. Åbo är en livlig hamnstad och tack 
vare de goda förbindelserna med övriga Europa 
fick paret Aalto sina första kontakter med funktio-
nalismen – Skandinaviens svar på modernismen. 
Formgivaren Erik Bryggman var en viktig inspiratör 
och till sammans med honom ritade Aalto djärvt 
modernistiska byggnader till den utställning som 
markerade Åbos 700-års jubileum. Han hade 
även kontakt med Gunnar Asplund och Sven 
Markelius, viktiga företrädare för funktionalismen i 
Sverige, och var nära bekant med László Moholy-
Nagy som undervisade på Bauhaus. 1929 del-
tog Aalto i den andra CIAM-kongressen (Congrès 
International d’Architecture Moderne) i Frankfurt.

Det finns tre viktiga projekt från den här  
perioden som visar övergången från skandi navisk 
klassi cism till ett modernt formspråk. Tidningen 
Turun Sanomats kontorshus, det upp drag som 
gjorde att paret Aalto flyttade till Åbo, är genom-
gående funktionalistiskt i stilen. Biblio teket i Viborg, 
som stod färdigt 1935, visar den människo nära 
inriktning som skulle komma att karakterisera Alvars 
version av modernismen: tydlighet och enkelhet, 
naturmaterial, kurvor och färger.

Aaltos mest kända byggnad är sanatoriet  
i Pemar/Paimio (1929–33), ett uppdrag som 
även det började med en arkitekttävling – ett 
modernistiskt, funktionalistiskt mönsterexempel i 
betong och stål med smala, liggande fönster.  
De asymmetriska detaljerna, det böljande form-
språket och den genomtänkta placeringen i 
landskapet ger byggnaden en organisk kvalitet 
och en mjukare ton åt något som annars skulle 
uppfattas som sterilt.

En del av patienternas behandling innebar  
att de skulle vistas utomhus i solen, därför är 
altanerna i söderläge en framträdande detalj i 
den del av sanatoriet som rymmer vård-
avdelningarna.

A
lvar A

alto
vänstEr Alvar Aaltos sommarhus, 
experimenthuset i Muuratsalo, Jyväskylä, 
med sin furuinredning.
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dansk arkitEkt, bElysnings- och 
möbElformgivarE (1894–1967)

Poul Henningsen föddes i det lilla danska sam-
hället Ordrup och läste till arkitekt på Tekniska 
skolan och sedan på Danmarks Tekniske 
Universitet i Köpenhamn. Han startade sitt eget 
arkitektkontor 1920, och ritade efter det flera 
hus, en fabrik, delar av Tivoli och två teaterinred-
ningar. Poul Henningsen var en hängiven socia-
list, frispråkig kritiker och tillsammans med Kaare 
Klint redaktör för arkitekttidningen Kritisk Revy. 

Redan från arton års ålder hade Poul 
Henningsen varit intresserad av belysning, i 
synner het hur man skulle kunna återskapa effekten 
av ungdomsårens milda gasljus med elektriskt 
ljus. Som så många andra vid den tiden såg han 
hur fel det kunde bli med den nya glödlampan, 
både i hemmen och i offentlig miljö. I teknikens 
barndom, då elektriskt ljus var en statussymbol, 
var det inte ovanligt att glödlampor hängdes upp 
utan någon avskärmning. Även om dessa tidiga 
glödlampor var relativt svaga, så blev ljuset lätt 
bländande. De ”eländiga” interiörer Henningsen 
såg från spårvagnen var resultatet av att folk 
ersatte gasljuset med glödlampor utan att tänka 
på att ljuskällan var mycket starkare. Henningsen 
skrev att det i och med den nya tekniken blev 
möjligt att ”vräka sig i ljus”, vilket gav att man 
förlorade känslan av harmoni och trevnad.

Långt innan Henningsen öppnade egen 
ateljé hade han börjat experimentera med 
ljusdesign. Han använde olika typer av material 
och närmade sig sitt ämne med vetenskaplig 

Pou
l H

en
n

in
gsen

precision. Han studerade hur ljuset spreds och 
hur det bröts. Utifrån dessa studier skapades,  
vid mitten på tjugotalet, den revolutionerande 
PH-serien. Den första lampan i serien vann alla 
priser i den danska belysningstävlingen 1924 
och guldmedalj 1925 när den ställdes ut i den 
danska paviljongen på L’Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs i Paris.

PH-serien – en serie bords- och taklampor 
tillverkade enligt samma principer som den  
första lampan, ’Paris’ – sattes nästan genast i 
produktion av belysningstillverkaren Louis Poulsen. 
Med några mindre justeringar har de funnits på 
marknaden sedan dess. Originalarmaturerna 
gjordes i opalglas och var tänkta att användas 
i hemmiljö även om de först var anpassade till 
kontorsmiljö och offentlig inredning. Det unika 
med dessa armaturer är att de består av flera 
lager lameller, noga placerade för att sprida 
ljuset utan att blända. Istället för en enda, stark, 
koncentrerad ljuskälla som ger hårda kontraster, 
skapar de olika nivåerna en mer behaglig 
allmänbelysning.

PH-serien blev en enorm succé, både i 
Skandinavien och internationellt, och Poul 
Henningsen fortsatte att rita lampor för Louis 
Poulsen. En annan berömd armatur är ’Kotte’,  
en taklampa från 1958.
 

högEr Takarmaturen ’Kotte’ drar 
blickarna till sig. Med sina blanka 
”blad” sprider den ett behagligt ljus. 



. .

72 A
rn

e Jacobsen

äggEt (1958) modEll nr 3316
tillvErkarE: Fritz Hansen
bEskrivning: Skal i formpressad glasfiber 
klädd i tyg, vinyl eller läder. Stjärnformad, gjuten 
snurrfot i aluminium. Kan justeras eller tippas 
beroende på användarens vikt. Finns med 
tillhörande fotpall. Separat sittkudde.

Tillverkad för lobbyn och receptionen i SAS Royal 
Hotel, Köpenhamn. ’Ägget’ tillhör ikonerna inom 
dansk design och har aldrig gått ur produktion. 
Den fanns även som soffa på Royal Hotel, men 
den kom aldrig att masstillverkas.

Prototypen till stolen göts i gips i formgivarens 
eget garage. ’Ägget’ är en strömlinjeformad, 
abstrakt version av den klassiska öronlapps fåtöljen 
och den ger en behaglig känsla av avskildhet 
– man fyller sittutrymmet med sin kropp. Den kur-
viga silhuetten var avsedd att ge en mjuk relief åt 
Jacobsens rätlinjiga interiörer och designen möjlig-
gör både avskildhet och um gänge med andra i 
mindre sittgrupper.

Tillverkningen är komplicerad eftersom 
klädseln måste passa perfekt för att inte inkräkta 
på den avskalade, organiska formen. ’Ägget’ 
finns att få i läder, vinyl eller färgstarkt tyg. På 
senare tid har formgivare som Paul Smith och 
Tord Boontje satt sin egen speciella prägel på 
denna klassiker med sina mönstrade tyger. 

högEr En designklassiker i 
förvandling. Tord Boontjes nutida 
blommiga tyg på ’Ägget’.

högEr Rum 606 på SAS Royal  
Hotel i Köpenhamn med stolarna 
’Ägget’ och ’Svanen’ samt soffa och 
fåtöljer ur 3300- serien som ursprung-
ligen ritades till Munkegaardsskolan. 
Det här är det enda rummet på hotellet 
som fortfarande har Jacobsens 
originalinredning från juli 1960.

form
givare
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finsk-amErikansk arkitEkt och 
formgivarE (1910–1961)

Eero Saarinen räknas visserligen inte till de skandi-
naviska formgivarna, men han representerar en 
viktig koppling mellan den skandinaviska estetiken 
och amerikansk femtiotals design där Cranbrook 
Academy of Art i Michigan spelar en central roll.

Eliel Saarinen, arkitekt, stadsplanerare  
och ett av finsk formgivnings största namn, 
emigrerade till USA tillsammans med sin familj 
1922. Tio år senare var han med om att starta 
Cranbrook Academy som kom att bli Amerikas 
främsta designskola. Saarinens hustru var textil-
formgivare och skulptör, hans dotter var formgi-
vare och in redningsarkitekt och hans son Eero 
skulle komma att bli en ledande arkitekt och 
formgivare. Hela familjen bidrog till den enhet-
ligt utformade miljön på Cranbrook, från land-
skapsplanering till prydnadsföremål.

Saarinen lade inte bara grunden till den mest 
framgångsrika generationen formgivare i USA 
under 1900-talet där bland andra Charles och 
Ray Eames, Florence Knoll och Harry Bertoia 
ingick, han representerar även den blandning 
av europeisk modernism och humanistiska ideal 
som kännetecknar den skandinaviska formgivar-
kulturen. Man skulle kunna säga att det var 
spridandet av denna skandinaviska designfilosofi 
som gjorde att modern skandinavisk formgivning 
skulle få ett sådant gott mottagande i efterkrigs-
tidens USA.

Eero Saarinen studerade skulptur i Paris och 
läste sedan till arkitekt vid Yale där han tog exa-

men 1934. Efter en längre tid på resande  
fot återvände han till Cranbrook där han under 
en period undervisade och samarbetade med 
sin far i ett antal arkitektuppdrag. Charles Eames 
och Florence Knoll var nära vänner till honom 
och tillsammans med Eames vann han första pris i 
Museum of Modern Arts tävling ”Organic Design 
in Home Furnishings” 1940 med en stol i form-
pressad plywood. Eames kom senare att arbeta 
med Herman Miller medan Saarinens möbler till-
verkades av Knoll Associates. Han öppnade eget 
arkitektkontor 1950.

Under sin korta karriär – han dog endast 
51 år gammal – utövade Saarinen ett enormt 
inflytande på den amerikanska efterkrigstidens 
design och arkitektur. Hans mest kända byggnad 
är TWA-terminalen på Kennedy International 
Airport i New York. Anläggningen återspeglar 
samma organiska kvaliteter som hans möbler. 
Andra uppdrag uppvisar en mängd olika stilar, 
något som han ibland har kritiserats för.

Saarinen höll under hela sitt liv nära kontakt 
med Finland. Han satt också i juryn för den 
tävling som utlystes för Operahuset i Sydney och 
bidrog till att Jørn Utzon blev vald.

högEr Bord och stolar ’Tulpan’ av 
Eero Saarinen, 1955–57.
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ypiskt för den moderna skandinaviska 
stilen är en mer eller mindre öppen plan-
lösning där olika rumsfunktioner förenas 

i ett enda rum som tar till vara dagsljuset och 
åstadkommer en nära kontakt med naturen utanför. 
Man bryter härmed upp den tidigare konventio-
nella ordningen med olika rum, vart och ett med 
sin speciella funktion, som var så typisk för äldre 
bostäder, i synnerhet bland de högre samhälls-
skikten. Förr gömde man kök och andra arbets-
utrymmen bakom stängda dörrar eller förlade dem 
till källarvåningen och andra undanskymda utrym-
men. Finrum, matsal och andra allmänna delar av 
bostaden vistades man sällan i, utan de användes 
främst när man hade gäster. Den öppna plan-
lösningen var ett tecken på en övergång till ett  
mer informellt, familje  centrerat vardagsliv.

Den frihetskänsla som den här boendeformen 
ger i modern skandinavisk tappning är rotad i 
funktionalismen, Skandinaviens svar på moder-
nismen. Hemmet skulle vara praktiskt och ända-
målsenligt med effektivt planerade och utrustade 
utrymmen för olika aktiviteter.

Men övergången till en öppen planlösning 
var inte lika omvälvande i Skandinavien som i 
andra delar av världen, eftersom olika sysslor 
redan under tidigare generationer utförts i gemen-
samma utrymmen, särskilt på landsbygden. När 
modernismen blev populär på tjugo- och trettio-
talen fanns det redan en tradition att utnyttja 
bostadsytan maximalt med hjälp av inbyggd för-
varing och andra lösningar som frigjorde golvyta 
och sparade resurser.

Man kan säga att funkisen fortsatte att utveckla 
och modernisera en redan existerande tradition. 
Öppna planlösningar låg också helt i linje med de 
demokratiska principer som härskade inom 

T

Öppen
planlösning

u
tm

ärkande drag

129

förEgåEndE uppslag, vänstEr
Poul Kjærholms liggstol PK24 
fotograferad i hans hem.

förEgåEndE uppslag, högEr
Det finns många skickliga glas-
formgivare inom den moderna 
skandinaviska stilen.

ovan Öppna planlösningar tar vara på ljuset och naturen utanför. Vita ytor reflekterar ljuset. Kuddar i glada mönster sätter färg på rummet och gör det hemtrevligt.

u
tm

ärkande drag

128
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ovan Varje sektion i fönsterväggen kan vinklas 180 grader 
för att släppa in naturen, luft och ljus. Feldt köpte överkastet 
och kuddarna i Indien. Renskinnet är från Island.

Kasper Feldts nyrenoverade sommarhus vid havet 
norr om Köpenhamn är öppet, luftigt och smälter 
väl in i det omgivande landskapet. Det tog sex 
månader att förvandla det till en härlig, ljus pavil-
jong som rymmer en växande samling moderna 
möbler.

öppEn planlösning
Huset ligger inte långt från havet och det första 
man gjorde var att öppna upp så mycket som 
möjligt och släppa in naturen. Feldt rev flera 
innerväggar och bytte ut två av ytterväggarna 
mot panoramafönster som går från golv till tak 
och kan vinklas 180 grader för maximalt ljus- och 
luftinsläpp. Husets kärna är vardagsrummet/mat-
salen och det lilla, knapphändigt avskärmade 
köket. Kasper Feldt ritade om den öppna spisen 
som nu är infälld i väggen. Ett stort trädäck leder 
ut mot trädgården.

naturlig färgskala 
Från alla delar av huset har man utsikt mot det 
lummiga landskapet och färgsättningen är med-
vetet nedtonad för att inte konkurrera med natu-
ren utanför. Innerväggarna har målats vita för att 
reflektera ljuset. Mot det vita kontrasterar svart 
och brunt, medan turkost är ett trendigt inslag 
samtidigt som det utgör ett mjukt komplement till 
det gröna utanför. 

modErna klassikEr
Den sparsmakade interiören och den vidsträckta 
utsikten bildar en perfekt fond till en personligt 
sammansatt samling femtiotalsmöbler. De flesta 
har Feldt hittat billigt, bland annat på lopp-
marknader. I blickfånget runt matbordet står Arne 
Jacobsens ’Grand Prix’-stolar för Fritz Hansen. De 
tillverkas inte längre. Detsamma gäller för Peter 
Hvidts ’AX’-stolar, också de för Fritz Hansen.

nEdan Vid renoveringen av sommarhuset lade man till de enorma panoramafönstren. nEdan Ett stort trädäck och ett generöst bord inbjuder till umgänge utomhus.

Danskt 
sommar 
hus
KASPER FELDTS HEM 
UTANFÖR KÖPENHAMN

m
odern skandinavisk form

 idag

m
odern skandinavisk form

 idag
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Adresser
louis poulsEn
Köpenhamn  
Danmark
tel. +45 70 33 14 14
www.louispoulsen.com
Belysning och armaturer av 
bland andra Poul Henningsen, 
Arne Jacobsen och Verner 
Panton

marimEkko
Helsingfors  
Finland
tel. +358 9 758 71
Även i Sverige:
Nacka
tel. +46 8 794 07 30
www.marimekko.fi

nanna ditzEl
Köpenhamn  
Danmark
tel. +45 33 93 94 80
www.nanna-ditzel-design.dk
Möbler och textil, säljs av 
Fredericia

orrEfors
Orrefors
tel. +46 481 340 00
www.orrefors.se

pp möblEr
Allerø  
Danmark
tel. +45 48 17 21 06
www.pp.dk
Möbler av bland andra Hans 
Wegner

stElton as 
Hellerup  
Danmark
tel. +45 39 62 30 55 
www.stelton.com

string furniturE ab
Malmö
tel. +46 40 611 72 90
www.string.se

sWEdEsE
Vaggeryd
tel. +46 393 797 00
www.swedese.se
ivholt.kompani@ivholt.se 

vola ab
Gävle
tel. +46 26 14 02 30
www.vola.com
Kranar och badrumsdetaljer 
i design av bland andra Arne 
Jacobsen

åtErförsäljarE 
skandinaviEn:

auktionsvErkEt
Stockholm
tel. +46 8 30 54 80
www.auktionsverket.se 

bacchus antik
Stockholm
tel. +46 8 453 67 50
www.bacchusantik.com

bEbop antik
Göteborg
tel. +46 31 13 91 63
www.bebop.se

brEdaryds möblEr
Bredaryd
tel. +46 370 808 10
www.bredarydsmobler.se

dansk mØbElkunst
Köpenhamn
Danmark
tel. +45 33 32 38 37
www.dmk.dk

dEco dEsign
Stockholm
tel. +46 8 31 44 04
www.decodesignshop.com

EkErö innEmöblEr ab
Ekerö
tel. +46 8 560 340 40
www.ekeromobler.se

finE
Stockholm
tel. +46 8 667 00 34
www.finestockholm.se

funkab
Helsingborg
tel. +46 42 37 25 30
www. funkab.se

gösta WEstErbErg möbEl ab
Stockholm
tel. +46 8 652 04 20
www.gwm.se

inrEdningsgallEriEt ab
Helsingborg
tel. +46 42 14 25 05
www.inredningsgalleriet.se

jacksons dEsign ab
Stockholm
tel. +46 8 665 33 50
www.jacksons.se

kontor Ett
Norrköping
tel. +46 11 26 52 52
www.kontorett.com

miljögårdEn
Lund
tel. +46 46 13 01 29
www.miljogarden.se

modErna möbElklassikEr
Lund
tel. +46 40 23 95 00
www.modernamobelklassiker.com

modErnity
Stockholm 
tel. +46 8 20 80 25
www.modernity.se

movEmEnt rEtro dEsign
Karlskrona
tel. +46 455 254 43
www.movementsdesign.se

möbElgallEri anna
Göteborg
tel. +46 31 82 60 96
www.mobelgallerianna.com

nirvana sEcond hand
Malmö
tel: +46 40 97 99 20
www.nirvanafurniture.com

nk inrEdning
Stockholm
tel. +46 8 762 81 20
www.nk.se

nordiska gallEriEt ab
Stockholm
tel. +46 8 442 83 60
www.nordiskagalleriet.se 

rEnt & buy furniturE for 
modErn pEoplE
Stockholm
tel. +46 8 641 02 01
www.rentandbuy.se

dEsignEr och  
tillvErkarE:

adElta 
Dinslaken  
Tyskland 
tel. +49 2 064 407 97
www.adelta.de
Producerar Eero Aarnio

artEk
Helsningfors  
Finland
tel. +358 9 613 252 77
www.artek.fi
Grundad av Aalto för produk 
tion av hans egna möbler 

asplund
Stockholm
tel. +46 8 662 52 84
www.asplund.org
Möbler och mattor av  
bland andra Thomas  
Sandell och Pia Wallén

bruno mathsson 
intErnational ab
Värnamo
tel. +46 370 30 05 40
www.bruno-mathsson-int.com

carl hansEn & sØn
Aarup  
Danmark
tel. +45 66 121 404
www.carlhansen.dk
Producerar Hans Wegner 
design

dansk 
Bristol  
USA
tel. +1 800 326 7528
www.dansk.com

dEsign housE  
stockholm
Stockholm
tel. +46 8 509 081 00
www.designhousestockholm.com

Erik jØrgEnsEn
Svendborg  
Danmark
tel. +45 62 215 300
www.erik-joergensen.com
Möbler av bland andra Poul 
Volther och Hans Wegner

frEdEricia
Fredericia  
Danmark
tel. +45 75 92 33 44
www.fredericia.com
Möbler av bland andra  
Nanna Ditzel

fritz hansEn
Allerød  
Danmark
tel. +45 48 17 23 00
www.fritzhansen.com
Möbler av bland andra  
Arne Jacobsen och Poul 
Kjærholm

gustavsbErgs 
porslinsfabrik
Gustavsberg
tel. +46 8 570 356 63
www.hpfigustavsberg.se

ikEa
Älmhult
tel. +46 476 810 00
www.ikea.se

karl andErsson & sönEr
Huskvarna
tel. +46 36 13 25 30
www.karl-andersson.se

knud holschEr  
dEsign
Köpenhamn  
Danmark
tel. +45 39 29 10 01
www.knudholscher.dk

kvadrat
Ebeltoft  
Danmark
tel. +45 89 53 18 66
www.kvadrat.dk
Textil av bland andra Arne 
Jacobsen, Nanna Ditzel och 
Verner Panton 

källEmo ab
Värnamo
tel. +46 370 150 00
www.kallemo.se

lE klint
Köpenhamn  
Danmark
tel. +45 33 11 66 63
www.leklint.dk
Belysning och armaturer av 
bland andra Kaare Klint och 
Kvidt & Mølgaard
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rEtro modErn dEsign
Helsingborg
tel. +46 42 14 27 70
www.retromoderndesign.com 

rEtro World
Göteborg
tel. +46 705 28 88 83
www.retroworld.se

scandinaviandEsign.com
Malmö
tel. +46 40 92 92 00
www.scandinaviandesign.com

stalands intEriörbutikEn
Stockholm
tel. +46 8 702 78 22
www.stalands.se 

svEnska hEm
Jönköping
tel. +46 36 30 84 20
www.severins.se

vålamagasinEt
Uppsala
tel. +46 18 65 03 79
www.valamagasinet.se

WigErdals värld
Stockholm
tel. +46 8 31 64 04
www.wigerdal.com

zimmErdahl 20th cEntury 
dEsign
Lund
tel. +46 46 211 80 40
www.zimmerdahl.se
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Register

Bang, Ove  26
’Barcelona’ stol (Mies van der  
 Rohe)  85, 140
Bauhaus  11, 15, 17, 39, 141
Bellavista våningskomplex  
 (Jacobsen)  66
Bellevue teater (Jacobsen)  66
Bertoia, Harry  29, 108
’Betjänten’ stol (Wegner)  118
Bojesen, Kay  17, 48 –49, 78
Bonnerup, Claus  168, 171
Boon, Piet  163
Boontje, Tord  72, 72, 85
Breuer, Marcel  32, 40, 92, 140
Bryggman, Erik  39
’Bubblan’ (Aarnio)  46, 46, 47,  
 47
bänk (Wegner)  123, 123
’Bänk för två’ (Nanna Ditzel)  50
böjträ  25, 36, 39, 40, 42, 42
’Bölgeblick’ glas (Aino Aalto)   
 36, 36, 147

c
’Cesca’ stol (Breuer)  140
’CH 25’ stol (Wegner)  119,  
 154
Christensen, Ebbe  58
’Citron’ tyg (Franck)  54
’City Hall’ klocka (Jacobsen)   
 75, 75
’Claritas’ glas (Sarpaneva)  114
Conran, Terence  30, 32
’Corona’ stol (Volther)  117, 117
Cranbrook Academy of Art   
 29, 108

’Cultura’ karott (Persson)  103,  
 103
Cunningham, Ivor  172
’Cylinda’ bordsserie (Jacobsen)   
 77, 77
’Cypress’ bestick (Eckhoff)  52

d
’d line’ inredningsdetaljer 
(Holscher)  60, 60
Danish Modern  7
Dansk  105, 106, 107, 147
’Den runda stolen’ (Hans 
Wegner)  30, 30, 118, 122,  
 122
’Den räfflade’ servis (Eckhoff)   
 52, 53
’Det är här vi bor’ kombimöbel  
 (Mogensen)  94
Ditzel, Jørgen  50, 51
Ditzel, Nanna  50– 51
’Djurgården’ tapet (Hanna  
 Werning)  139

E
Eames, Charles och Ray  29,  
 61, 82, 108, 164, 174
Eckhoff, Tias  27, 52–53  
Ekholm, Kurt  54
E. Kold Christensen  82, 84, 85
Ercol  30, 32, 32
’Eva’ stol (Mathsson)  92, 92,  
 93, 93
experimenthus i Muuratsalo,  
 (Aalto)  25, 39, 40

f
Fallingwater (Wright)  29, 29
’Festivo’ ljusstake (Sarpaneva)   
 114
’Finlandia’ vas (Sarpaneva)  114
Finlandiahuset, Helsingfors  
 (Aalto)  40
Finmar  23, 31, 40
’Fjärilen’ (Ercol)  30

Hvidt, Peter  50, 61, 158, 160
’Hängande stol’ (Ditzel)  50,  
 51, 51
’Hövdingesto’ (Finn Juhl)  31,  
 81, 81

i
’i-linjen’ glas (Sarpaneva)  114,  
 115, 115
Iittala  25, 36, 54, 55, 114,  
 115, 124, 147
Ikea  32, 33, 142, 142, 168,  
 171, 176, 178
Isola, Kristina  63, 65
Isola, Maija  25, 62–65, 145,  
 177

j
’J-39 Shaker’ stol (Mogensen)  
 94, 95, 95
Jacobsen, Arne  18, 18, 30,  
 36, 60, 66–77, 100, 118,  
 130, 135, 141, 145, 147,  
 158, 163, 166, 166, 169,  
 171, 174, 176, 177, 180,  
 185
Jensen, Georg  48, 50, 52,  
 77, 78, 105, 147, 148
Johansson, Willy  27
Juhl, Finn  17, 17, 18, 30, 31,  
 78–81, 117, 164
Jørgensen, Erik  117, 123

k
’Kaivo’ (Brunn) tyg (Isola)  65, 65
’Kartio’ glas (Franck)  54, 55,  
 55
’Karusell’ (Kukkapuro)  86, 87,  
 87
Kaufmann, Edgar Jr  29, 29, 92
Key, Ellen  20
’Kilta’ servis (Franck)  54, 55
’Kinastolen’ (Wegner)  118
kista (Mogensen)  165, 166
Kjærholm, Hanne  82

’Floating Dock’ modulmöbel  
 (Utzon)  116, 142
Framtidens hus (Jacobsen &  
 Lassen)  66, 66
Franck, Kaj  54–55, 124, 149
Frandsen, Sophus  58
’Fuga’ glas (Palmqvist)  98, 98
funkis (funktionalism)  14–15,  
 17, 21, 26, 26, 92, 129– 
 130, 147

g
gjutjärnsgryta (Sarpaneva)   
 115, 115
’Grand Confort’ liggstol  
 (Le Corbusier & Perriand)  
 140, 174
’Grand Prix’ bestick (Bojesen)   
 48, 48
’Grand Prix’ stol (Jacobsen)   
 141, 158, 163, 163  
Gullichsen, Harry  11, 23, 25
Gullichsen, Maire  11, 23,  
 25, 36, 40, 41
Gustavsberg  20, 88, 147
Gråsten, Viola  164, 165
’Gräshoppan’ stol (Mathsson)   
 92

h
Habitat  30, 32
Hahl, Nils-Gustav  23, 36, 41
’Hallingdahl’ möbeltyg (Nanna  
 Ditzel)  50, 51
Hansen, Fritz  17, 61, 69, 70,  
 72, 75, 82, 84, 85, 100,  
 116, 118, 163
Hansen, Johannes  118, 123
Hansen & Sørensen  79, 80, 81
Heide, Kurt  50
Henningsen, Poul  17, 25, 56– 
 59, 67, 76, 100, 135, 169
Holmegaard glasbruk  88, 90,  
 91, 147
Holscher, Knud  60

Kjærholm, Poul  82–85
Klint, Kaare  17, 50, 51, 56,  
 61, 78, 82, 94
Knolesoffan  94, 95
Knoll, Florence  29, 108
Knoll Associates  108, 110,  
 111, 112, 113
’Koben’ kokkärl (Quistgaard)   
 106, 106
’Konen’ stol (Panton)  100,  
 101, 101
’Kongo’ ishink (Quistgaard)   
 105, 106, 106
’Kontrast’ lampa (Henningsen)   
 169, 171
Koppel, Henning  147
Korhonen, Otto  40, 41, 44
Korsmo, Arne  26, 26
Kosta Boda  88, 103
’Kotte’ lampa (Henningsen)  56, 
  56, 59, 59
’Kraka’ glas (Palmqvist)  98, 99, 
  99
Kukkapuro, Yrjo  86–87
’Kurve’ bestick (Wirkkala)  125
Kåge, Wilhelm  20, 20, 54,  
 88, 147

l
Larsson, Carl  20
Lassen, Flemming  66, 66
’Lazy Lines’ tyg (Sampe)  113,  
 113
L-ben (Aalto)  36, 42, 42, 44
Le Corbusier  17, 32, 33, 66,  
 84, 86, 140, 141, 174
Le Klint  135, 176, 177
Lindberg, Stig  88–89, 112,  
 147
Ljungbergs Textiltryck  113
loft living  130
’Lokki’ (Mås) tyg (Isola  64, 64
’Luft’ byrå (Sandell)  142
’Lustgården’ tyg (Lindberg)  88
Lütken, Per  90–91, 147

Lyons, Eric  172, 174

m
Marimekko  25, 32, 62, 63,  
 64, 65, 96, 145, 177, 177
Markelius, Sven  15, 15, 20,  
 21, 39, 112
Mathsson, Bruno  29, 92–93
’Maya’ bestick (Eckhoff)  52
Meyer, Grethe  94
Mies van der Rohe, Ludwig   
 32, 33, 66, 82, 85, 140
’Millennium meum’ glas 
(Sarpaneva)  114
Miller, Herman  102, 108
’Mini-Unikko’ tyg (Isola)  63, 63
’Modell 001’ liggstol 
(Nurmesniemi)  97, 97
’Modell 1789’ soffa (Mogensen)   
 94, 95, 95
’Modell 3300’ soffa, fåtölj  
 (Jacobsen)  67
’Modell 45’ stol (Juhl)  79, 79
’Modell 57’ soffa (Juhl)  81, 81
’Modric’ inredningsdetaljer  
 (Holscher och Tye)  60
modernismen  7, 14, 18, 21,  
 129
Mogensen, Børge  17, 94–95,  
 118,164, 165, 165, 166,  
 166
Moholy-Nagy, László  39
MoMa se Museum of Modern  
 Art, New York
Moooi  163
Morris, William  20
Movement  164, 166
Munkegaardsskolan (Jacobsen)   
 67, 68, 72
Museum of Modern Art (MoMa),  
 New York  29, 61, 85, 92
Muuratsalo, experimenthus  
 (Aalto)  25, 39, 40
’Myran’ stol (Jacobsen)  30, 67, 
  68, 70, 70, 100, 169, 171

Kursiv siffra anger bildtexter och 
bilder, fet siffra anger huvudtext.

a
Aalto, Aino (Marsio)  23, 25,  
 36, 39, 40, 41, 42, 147
Aalto, Alvar  11, 15, 23, 23, 
 25, 25, 31, 36, 36, 38–45,  
 141
Aalto, Elissa (Mäkiniemi)  40
Aarhus Stadshus  18, 66, 118
Aarnio, Eero  46–47
Adelta  47
Ahlmann, Lis  94, 145
Ahm, Povl  180
’AJ’ bestick (Jacobsen)  77
’AJ’ dörrhandtag (Jacobsen)   
 148
’AJ’ Royal taklampa (Jacobsen)   
 67, 76, 76
’AJ’ Visir golvlampa (Jacobsen)   
 67, 76, 76, 135
Arabia  25, 54, 55, 96
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