En publikation om ett nytt varumärke, en envis formgivare och att bryta med traditioner.

’Jag är den lataste människan på jorden,
men tyvärr är det så mycket som måste göras.’

Stadshusstolen, 1916—Carl Malmsten Ab

När Carl Malmsten 1916 slår igenom med stolen som
han ritat till Stockholms Stadshus vet ingen vem han är.
Han är 28 år gammal och kommer till synes från ingenstans.
Under ett halvt sekel skapar han möbler som ger honom
en position som en av tidernas främsta svenska formgivare,
omtyckt och respekterad såväl i Sverige som världen.
Nu, när vi som tillverkar möbler formgivna av
Carl Malmsten samlar dessa under ett eget varumärke –
Design Carl Malmsten, påminns vi om att hans tankar
och ideal är lika tidlösa som han formgivning.
Eller, kanske räcker det inte med ett ord som tidlös?
Hans syn på hållbarhet, hantverk, material och
kvalitet gör ju hans möbler aktuella. De andas samtid
bortom de vackra linjerna och ögats behag.
Vi kallar det Tidlöshet, för vår tid.

Vardags matbord, 1943—Stolab

Widemar karmstol, 1942—Stolab

Var det debattören Ellen Key med skriften Skönhet för alla, som inspirerade Carl Malmsten att
publicera Arbetsritningar till enkla möbeltyper?
Han brann ju inte bara för att göra hemmen
trivsamma, han höll också slöjdandets fana högt.
(Många verkar ha delat längtan efter skönhet,
ett fåtal sprang benen av sig till järnaffären.)

Släden satsbord, 1948—Tre Sekel

Särö soffa, 1943—O.H. Sjögren

Visingsö bord, 1942—Tre Sekel

’Stol följer alltid på stol, de har växt fram ur
varandra’, menade Carl Malmsten. Och bord
följer nog på bord – han prövar, förkastar, drar
lärdomar och skapar så formgivning som håller.
Länge.

Vad tänker hon på, Siv Malmsten?
Hennes Carl har stridit mot funktionalismen,
registrerat sin firma, öppnat butik, ritat mängder
av möbler och haft utställningar. Tempot är högt
och ändå har det bara börjat, han kommer att
skriva in sig i historien med sin möbelformgivning.
Anar hon det, hos fotografen 1933?

Kollektionsöversikt—Design Carl Malmsten

Vardags, Hemmakväll, Samsas, Samspel, Meditation … möbelformgivning som berättelse.
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Lilla Åland, 1942—Stolab

Vardags, 1943—Stolab

Jättepaddan, 1934—O.H. Sjögren

Runda Samsas, 1966—O.H. Sjögren

På 40-talet blev pinnstolen vardagsrums
möbel. Carl Malmsten fann inspiration till sin
variant under ett besök i en åländsk kyrka.
H/B/D/SH 88/44/57/44

Stolen lanserades på Nationalmuseum 1944.
’…något av det sundaste, friskaste och vackraste som svensk möbel- och inredningskonst
kan skapa’, skrev man i tidskriften Form.
H/B/D/SH 86/47/53/46

En bastant krypa-upp-fåtölj, bekvämt tillbaka
lutad, med fint rundade former, generösa mått
och mjukt stoppad sits. Fåtöljen presenterades
på Liljevalchsutställningen 1934.
H/B/D/SH 96/88/98/44

Runda Samsas är en variant ur Samsasserien
som en gång ritats åt en postmästare i Bromma
för att passa till burspråket i dennes nybyggda
villa.
H/B/D/SH 89/200/103/42

Flinck, 1951—Tre Sekel

Lilla Åland karmstol, 1942—Stolab

Vardags karmstol, 1943—Stolab

Farmor, 1956—O.H. Sjögren

Oskar, 1939—O.H. Sjögren

Hemmakväll, 1956—O.H. Sjögren

Samsas, 1960—O.H. Sjögren

Guldheden skrivbord, 1945/1966—Tre Sekel

Visingsö, 1953—Tre Sekel

Herrgården skänk, 1956—Tre Sekel

Guldheden sänggavel, 1945/1966—Tre Sekel

Meditation, 1956—Tre Sekel

Enkel, rejäl och med ett litet urtag i ryggbrickan som gör det lätt att lyfta och flytta
stolen.
H/B/D/SH 77/41/36/45

Karmstolen är flera centimeter bredare över
sitsen än stolen, vilket tillsammans med
armstöden avsevärt ökar bekvämligheten.
H/B/D/SH 88/55/57/44

För att skapa ett helt möblemang till
matrummet kompletterades Vardags stol
med en nätt karmstol. En stol med många
detaljer som kräver yrkesskicklighet och
känsla vid tillverkningen.
H/B/D/SH 86/55/53/46

Med hög rygg och bra sittkomfort, men sam
tidigt nätt och lättplacerad. Farmor var en
av fåtöljerna i en serie med namn som Farfar,
Husmor och Lilla Syster.
H/B/D/SH 100/72/83/41

Fåtölj Oskar tillkom samma år som Carl Malm
sten deltog på världsutställningen i New York,
där begreppet Swedish modern lanserades.
H/B/D/SH 105/69/83/43

Den första möbeln i en serie för familjen.
Den utgör en bassoffa kring vilken Carl Malm
sten tänkte att familjen, i dubbel bemärkelse,
skulle samlas.
H/B/D/SH 83/205/84/43

Den nätta soffan var en specialitet som Carl
Malmsten återkom till flera gånger. Som alltid
kan man ana formgivarens stora inspirationskällor: den svenska naturen och kulturen.
H/B/D/SH 85/155·180/79/42

Det smäckert eleganta skrivbordet med lätt
utställda ben visades på den stora bostads
utställningen Bo bättre i Göteborg hösten 1945.
H/B/L 75/60/120

Bordet har en samtidigt evig och samtida framtoning med trådar till såväl svensk allmoge som
amerikansk Shaker.
H/B/L 74/84/160+50+50

Matsalsgruppen Herrgården presenterades
på utställningen Levande svensk tradition på
Röhsska museet i Göteborg 1956.
H/B/D 96/100·150/39

Gaveln med det eleganta mönstret av spjälor
kommer i flera storlekar, och enbart som
huvudgavel eller som komplett sängram med
fotgavel.
B/L 90·120·160·180/200

Dag Hammarskjöld lät som FN:s general
sekreterare inreda ett litet meditationsrum
– A room of quiet – i FN-byggnaden i New
York. Förutom ett stort stenblock möblerades
rummet endast med åtta pallar, ritade av Carl
Malmsten.
H/B/D 41/65/41

Herrgården, 1956—Tre Sekel

Skedblad, 1933—Tre Sekel

Widemar karmstol, 1942—Stolab

Hemmakväll, 1956—O.H. Sjögren

Rundrygg, 1939—O.H. Sjögren

Lundeqvist, 1949—O.H. Sjögren

Samspel, 1956—O.H. Sjögren

Herrgården matbord, 1956—Tre Sekel

Herrgården vitrinskåp, 1956—Tre Sekel

Putte-pall, 1934—Tre Sekel

Näst pinnstolen Lilla Åland är nog Herrgården den mest spridda Malmstenmöbeln.
Den premiärvisades på Röhsska museet
i Göteborg.
H/B/D/SH 85/43/44/45

Med ryggstödet för ögonen fick stolen sitt
namn efter skålningen på en sked. Skedblad
är ett tydligt exempel på hur Carl Malmsten
ofta lät sig inspireras av historiska förebilder.
H/B/D/SH 90/42/50/45

Den eleganta karmstolen med korslagda
ryggspjälor och armledaren i en lång böljande
linje formgavs för advokaten Ingrid Gärde
Widemar som 1968 blev justitieråd och den
första kvinnliga domaren i Högsta domstolen.
H/B/D/SH 82/59/57/45

Många av Malmstens möbler hade sitt ursprung
i historiska stoppmöbler. Hans förmåga att an
vända sig av traditionen utan att fastna i gamla
ideal var osviklig.
H/B/D/SH 85/75/76/43

Carl Malmsten formgav fåtöljen till Svenska
Institutet i Rom, ritat av Ivar Tengbom.
Rundrygg togs åter i produktion 1992, en god
illustration till tidlösheten i Carl Malmstens
formgivning.
H/B/D/SH 99/85/97/42

En mjukt svängd rygg, en böljande linje som
övergår i en vänlig omfamning. Den välkomnande och intima soffan ritades på beställning
åt Kockums-direktören Gösta Lundeqvist.
H/B/D/SH 88/200/75/39

Samma år som soffan formgavs skrev museimannen och kulturprofilen Erik Wettergren
att styrkan i Malmstens gärning handlar om
’förankringen i svensk tradition och människo
vänlig trevnadskänsla’.
H/B/D/SH 82/155/80/40

Modellen har sitt ursprung i de möbler Carl
Malmsten ritade åt familjen Ulfsparres herrgård.
H/B/L 74/100/149+55+55

I den 1700-talsinspirerade serien Herrgården
ingår bord, stolar, skänkar och skåp. De två
sistnämnda med dekorativ räffling i dörrarna.
H/B/D 185/100/39

En liten pall med fina detaljer, som benens
stiliga avsmalnande vid infästningen i sitsen,
där också ett hål för handen gör den lätt att
lyfta.
H/B/D 17·26/35/24

Herrgården karmstol, 1956—Tre Sekel

Stadshusstolen, 1916—Carl Malmsten Ab

Häggbom, 1951—O.H. Sjögren

Samsas, 1960—O.H. Sjögren

Nya Berlin, 1958—O.H. Sjögren

Särö, 1943—O.H. Sjögren

Vardags matbord, 1943—Stolab

Släden satsbord, 1948—Tre Sekel

Stolen ingick i en matsalsgrupp som beställdes och ritades 1948 till en familj Ulfsparres
herrgård. Drygt sju år senare sattes den i
serieproduktion.
H/B/D/SH 85/55/44/45

Startskottet på Carl Malmstens karriär som
möbelformgivare. 28 år ung vann han tävlingen om enklare typmöbler för Stockholms
stadshus tjänsterum.
H/B/D/SH 85/63/58/47

Häggbom är en fåtölj som passar den som har en
lång rygg, långa ben och vill sitta bekvämt under
många timmar.
H/B/D/S 100/82/92/43

Carl Malmsten återkom i sitt skapande flera
gånger till sina tidigare möbler, som han för
nyade och förenklade. Ursprunget till Samsas
var den fåtölj han 1923 ritade till Konserthuset
i Stockholm.
H/B/D/SH 82/70/81/42

1937 ritade Carl Malmsten en soffa för den
svenska beskickningen i Berlin som han döpte
till – Berlin. Tjugo år senare modifierade han
modellen något och kallade den Nya Berlin.
H/B/D/SH 75/140/80/43

Den generösa soffan formgav Carl Malmsten
åt en familj von Hofsten söder om Göteborg,
närmare bestämt i Särö.
H/B/D/SH 81/217/85/43

Ett genomarbetat bord med många detaljer
som kräver både yrkesskicklighet och känsla,
till exempel har bordets alla kanter rundats
för att bryta ljuset på bästa tänkbara sätt.
H/B/L 75/100/160·210·260·360

Ett gracilt och mycket användbart satsbord
med de två utdragbara borden som glider lätt
på svängda medar, därifrån namnet Släden.
H/B/L 58/41/70

Med flera generationer före sig i huvudstaden kan
utan tvekan Carl Malmsten ses som Stockholmare.
Han har visserligen en kärlek till natur och land,
men de urbana adresserna formar hans liv – uppväxten
på Blasieholmen, lärlingstiden på Kammakargatan,
genombrottet i Stadshuset, butiken på Strandvägen ...

Skedblad stol, 1933—Tre Sekel

’Jag vill ju att folk skall trivas med det jag råkar göra.’

Skedblad stol, 1933—Tre Sekel

Häggbom fåtölj, 1951—O.H.Sjögren

Likt senare tiders formgivare nöjer sig inte
Carl Malmsten med att enbart rita möbler till
de inredningar han utför. Helheten är viktig.
Till Svenska Institutet i Rom tar han därför med
sig sitt mönster Campagna, blocktryckt hos
pionjären Elsa Gullberg. Stram växtlighet för
Ivar Tengboms eleganta mästerverk.

Lilla Åland stol, 1942—Stolab

Putte pall, 1934—Tre Sekel

Ett knappt stenkast från barndomens lägenhet
på Blasieholmstorg hade Carl Malmstens morfar
Régis Cadier grundat Grand Hotel 1874.
En värld av yttersta lyx, för ett fåtal.
Carl, å sin sida, ritar pinnstolar, vill att folk
skall ha tillgång till god formgivning, och döper
sina möbler till Vardags och Hemmakväll.

När Malmsten lite raljant beskriver sig själv som
’en från överklassen urspårad snickarlärling’,
ligger det kanske ändå en del sanning i det?

Lilla Åland karmstol, 1942—Stolab

År 1955 står det att läsa i publikationen
Kontur om Carl Malmsten:
’He is the foremost representative of the school
of design which links new ideas with traditional
Swedish furniture.’

Äntligen når tåget Schweiz och Chiasso (ankomst
15.57, avfärd 16.22, på minuten, nej, sekunden!),
uppehåll nog för en espresso och biscotti.
Språk och livsnjutande som i avresans Rom,
men konvention och tidskontroll just så som
ordningsmannen Carl Malmsten vill ha det.
Vi tänker att han trivs.

Runda Samsas soffa, 1966—O.H.Sjögren

Flinck stol, 1951—Tre Sekel

Han trivdes inte alls i skolan, vår Carl, och fick
underbetyg inte bara i svenska och uppförande
utan även i teckning. Senare tiders betraktare
kan undra över betygskriterierna.

För varje såld möbel formgiven av Carl Malmsten
tillfaller en royalty Stiftelsen Carl & Siv Malmstens minne.
Överskottet i stiftelsen används för att stödja unga
formgivare. Tidlös formgivning, för framtiden.
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