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I 
 

 

 

Inledning 

Är det inte konstigt att någon som var chefsarkitekt på den kanske mest välkända 

möbelfirman i Sverige i mer än ett decennium, och som medverkade på flera stora 

utställningar, glömdes bort några årtionden senare? Det är ett faktum när man slår upp de 

viktigaste och mest omfattande böckerna om svensk formgivning, och som högst hittar tre 

meningar om honom, att Axel Einar Hjorth inte har fått någon stor plats i Sveriges 

möbelhistoria. Trots detta kan det konstateras att möbler av Axel Einar Hjorth kostar väldigt 

mycket pengar idag. Efter att ha arbetat på ett auktionshus som inriktat sig på formgivning 

från 1920- och 30-talen, så vet jag dock att det nästan uteslutande handlar om utländska 

köpare som är villiga att betala dessa summor. Genom att skriva denna uppsats vill jag lyfta 

fram arkitekten Axel Einar Hjorth och en period i svensk formgivning som har hamnat i 

skuggan av funktionalismen och få folk att förstå värdet i möblerna. Annars kommer Sverige 

snart vara länsat på dem.  
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Syfte 

Syftet är att lyfta fram Axel Einar Hjorth (1888-1959), som trots att han var en betydande 

möbelformgivare, har blivit förbisedd i historieskrivningen i Sverige. Uppsatsen strävar efter 

att visa Hjorths mångsidighet och ska undersöka hur han mottogs under sin tid samt varför 

han var bortglömd så länge. Möbelanalyserna syftar till att visa Hjorths stil och mångsidighet 

men de ska också ge läsaren förståelse för tidens ideal, både vad gäller form och material, och 

hur Hjorth applicerar detta på sina möbler.  

 

Avgränsning 
Uppsatsen är begränsad till Axel Einar Hjorths sex första år på Nordiska Kompaniet (NK), 

1927-1932. Tonvikten ligger på dessa år och alla möbler som analyseras är från denna tid, 

eftersom perioden innehåller de viktigaste händelserna och de mest karakteristiska möblerna i 

Hjorths karriär. Uppsatsen går utanför tidsramen i fråga om Hjorths utbildning, hans tidigare 

anställningar och tiden som egen företagare. Utbildningsavsnittet och hans tidiga anställningar 

är med eftersom de ger en förståelse för Hjorths kompetens. Avsnittet om tiden efter 

anställningen på NK syftar till att ge uppsatsen en bra och logisk avslutning. Var och en av de 

sju möbler som analyserats närmare representerar olika delar av Hjorths produktion. 

Relevanta analyser hade kunnat göras av många fler möbler men då hade uppsatsen blivit 

alltför omfattande. 

 

Frågeställningar 
Hur såg Axel Einar Hjorths karriär ut?  

Hur såg hans produktion ut?  

Varför såg den ut som den gjorde?  

Hur togs han emot av sin samtid och varför är han bortglömd idag? 

 

Tidigare forskning 
Det enda som egentligen har skrivits specifikt om Axel Einar Hjorth är några artiklar i olika 

populärtidskrifter. De mest heltäckande av dem är Eva Nordenfelts artikel ”Axel Einar Hjorth 

– ett snäpp före sin tid” i Antik & Auktion år 2000 samt ”Axel Einar Hjort (sic!) – stilikon från 

1930-talets NK” av Sofia Rudling Silfverstolpe för Antikvärlden. Trots att båda artiklarna 

täcker in mycket av Hjorths karriär så är de inte speciellt djupgående. Nordenfelt tar 

visserligen upp inspirationskällor och diskuterar anledningen till att inget har skrivits om 
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honom men detta sker utan källkritik, vilket är nackdelen med texter publicerade i 

populärtidskrifter.1 Även tidskriften Rum har publicerat en artikel om arkitekten, ”Axel Einar 

Hjorth, möbelarkitekt” skriven av Thomas Eklundh 2002. Denna tar i princip upp samma 

fakta som Nordenfelt, men den är inte lika heltäckande.2 I katalogen för Bukowskis moderna 

kvalitetsauktion 2002 finns det också en text om Axel Einar Hjorth. Det är Helena Smedberg, 

intendent för modernt konsthantverk, som skrivit texten. Den är en bra sammanfattning av 

Hjorths karriär men kommer återigen inte med många nya fakta.3 

 

Forskningen kring 1920- och 30-talens svenska möbler och möbelformgivare har länge varit 

inriktad på funktionalismen. Tjugotalsklassicismen och art décon har ofta hamnat i skuggan 

av funktionalismen, vilket visar sig i litteraturen.4 Anne-Marie Ericsson har skrivit boken 

Svenskt 1920-tal: konsthantverk och konstindustri som innehåller ett kapitel om möbler och 

interiörkonst. Flera olika arkitekter behandlas här men Axel Einar Hjorth nämns inte.5 

Ericsson har också skrivit M/S Kungsholms inredning – Mästerverk i svensk art deco. 

Inredningen av främst första klassens utrymmen har likheter med en del av Axel Einar 

Hjorths produktion. Boken beskriver liksom denna uppsats möblernas material, men 

tyngdpunkten ligger på att beskriva miljön som helhet och ingen ingående analys av stil och 

förebilder görs.6  

 

Av alla översiktsverk som behandlar formgivningshistoria är Svenska möbler 1890-1990 och 

Signums svenska konsthistoria 1915-1950 de mest ingående på 1920- och 30-talens möbler 

och inredningar. Dock ligger tyngdpunkten på Carl Malmsten och de andra arkitekter som 

ritade möbler till Parisutställningen 1925. Axel Einar Hjorth nämns endast med några få rader 

i båda böckerna.7 Andra översiktsverk som bör nämnas är Hedvig Hedqvists Svensk form 

internationell design och Jane Fredlunds nyutkomna bok Stilguiden som båda har bra och 

                                                
1 Eva Nordenfelt, ”Axel Einar Hjort – Ett snäpp före sin tid”. Antik & Auktion. Allers förlag. Helsingborg 
4:2000; Sofia Rudling Silfverstolpe (2006a), ”Axel Einar Hjort – stilikon från 1930-talets NK”. Antikvärlden. 
Antikbörsens förlag. Stockholm okt. 2006. 
2 Thomas Eklundh, ”Axel Einar Hjorth, möbelarkitekt”. Rum. Laholm Febr. 2002. 
3 Bukowskis moderna + contemporary design. Katalog 523. Fälth & Hässler. Värnamo 2002. 
4 Detta är något som också Anne-Marie Ericsson konstaterar i avsnittet om tidigare forskning i avhandlingen M/S 
Kungsholms inredning: Mästerverk i svensk art deco. Anne-Marie Ericsson, M/S Kungsholms inredning: 
Mästerverk i svensk art deco. Bokförlaget Signum. Lund 2005, s. 24. 
5 Anne-Marie Ericsson, Svenskt 1920-tal: Konsthantverk och konstindustri. Bokförlaget Signum. Lund 1984. 
6 Ericsson 2005. 
7 Monica Boman (red.), Svenska möbler 1890-1990. Bokförlaget Signum. Lund 1991; Sofia Danielsson et. al, 
Signumns svenska konsthistoria: Konsten 1915-1950. Bokförlaget Signum. Lund 2002.  
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utförliga kapitel om 1920- och 30 talen.8 En tendens som märks ganska snabbt i fråga om 

informationen om Axel Einar Hjorth är att böckerna som använts för uppsatsen skriver 

likadana fakta om arkitekten. Ingen av författarna har gått speciellt djupt i hans formgivning 

utan återger helt enkelt det som någon annan har skrivit tidigare.     

     

Sigrid Eklund Nyström som förutom kapitlet om möbler och inredningar i Signums svenska 

konsthistoria, också har skrivit en avhandling om inredningsfirman Futurum konstaterar i 

denna att det återstår massor av forskning om flera möbelarkitekter som var verksamma under 

1920-och 30-talen, däribland Axel Einar Hjorth. Detta skrev hon redan 1992 och idag, mer än 

femton år senare har det fortfarande inte gjorts.9 I slutet av arbetet med denna uppsats 

framkom dock att en bok om arkitekten håller på att skrivas av Christian Björk, doktorand vid 

Stockholms universitet, och Erik Eriksson.      

 

Källmaterial och metod  
För att få en god uppfattning om 1920- och 30-talens formgivning och händelser lästes 

översiktsverk såsom Svenska möbler 1890-1990, Signums svenska konsthistoria 1915-1950 

och Svenskt möbellexikon.10 För att mer specifikt kunna förstå Axel Einar Hjorths möbler och 

art décon lästes böcker som Art deco 1910-1939 och Anne-Marie Ericssons Svenskt 1920-

tal.11 Efter en genomgång av populärtidskrifterna Antik & Auktion, Antikvärlden, Sköna Hem 

och tidskriften Rum som alla innehöll artiklar om arkitekt Hjorth framgick det att författarna 

använde sig av samma källor, nämligen tre tidskrifter från 1920- och 30-talen: Boet - 

Månadsskrift för Hemkultur, hantverk och konstindustri, Svenska slöjdföreningens tidskrift 

samt NK:s personaltidning Kompanirullan.12 Därför var en genomgång av dessa primärkällor 

nödvändig. Genomgången begränsades till åren 1927-1932, arkitekt Hjorths första fem år på 

Nordiska kompaniet, med vissa undantag. Boet började inte ges ut förrän 1928, en artikel från 

1938 har också använts eftersom det var då Hjorth slutade på NK. Det visade sig att de tre 
                                                
8 Hedvig Hedqvist, 1900-2002: Svensk form internationell design. Bokförlaget DN. Stockholm 2002, Jane 
Fredlund, Stilguiden: Möbler och inredning 1700-2000. Prisma. Stockholm 2006. 
9 Sigrid Eklund Nyström Möbelarkitekt på 1930-talet: Om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp 
etablerar sig. Nordiska museets förlag. Stockholm 1992. 
10 Boman (red.) 1991; Danielsson et al. 2002; Ingegerd Henschen & Sten Blomberg, Svenskt möbellexikon. 
Förlagshuset Norden AB. Malmö band 1: 1961, band 3:1962. 
11 Charlotte Benton, Tim Benton & Ghislaine Wood, Art deco 1910-1939. V&A Publications. London 2003; 
Ericsson 1984. 
12 Antik & Auktion. Allers förlag. Helsingborg 2000, 2004; Antikvärlden. Antikbörsens förlag. Stockholm 2006; 
Sköna Hem. Bonnier tidskrifter AB. Katrineholm 2008; Rum. It is Media. Laholm 2002; Boet: Månadsskrift för 
Hemkultur, hantverk och konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg 1928-1932; Svenska 
slöjdföreningens årsbok. Svenska slöjdföreningens förlag. Stockholm 1927-1932; Kompanirullan: N.K.:isternas 
egen tidning. A-B Nordiska kompaniet. Stockholm 1927-1932, 1938.  
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tidskrifterna innehöll mycket bra material om arkitekt Hjorth och de har kommit att bli de 

främsta källorna för uppsatsen, en utförligare redogörelse följer i nästa avsnitt ”De tre 

tidskrifterna”. Böckerna och populärtidskriftsartiklarna gav underlag för en korrekt 

beskrivning av tiden och möblernas form ur ett konstvetenskapligt och tekniskt perspektiv. 

Genomgången av Boet, Kompanirullan och Svenska slöjdföreningens tidskrift klargjorde hur 

Hjorth mottogs av sin samtid.  

Erik Wettergrens bok L`art décoratif moderne en Suède som trycktes 1925 hade som intention 

att göra svensk dekorationskonst känd i Frankrike. I den finns två möbler av Axel Einar 

Hjorth publicerade på bild. De visar möbler som alltså ritades innan Hjorth fick anställning på 

NK.13 Nordiska Museets arkiv hyser en stor del av NK:s arkiv, främst foton och ritningar men 

också personaltidningen Kompanirullan. Arkivet besöktes flera gånger för bildgenomgångar 

av främst Stockholmsutställningen 1930 och Barcelonautställningen 1929. Eftersom 

originalfotona är av hög kvalitet och har bra upplösning gav de en bättre grund för t.ex. 

möbelanalyser. Internet har varit användbart för sökande av bl.a. auktionskataloger. För att 

kunna hitta släktingar till Axel Einar Hjorth har en mindre släktforskning gjorts av Gerd 

Ingelmark. Kontakt togs med gravägaren Maria Mörner, vars far var bror till Hjorths fru 

”Gullan”. Mörner mindes tyvärr inte så mycket av Hjorth men hon kunde i sin tur lämna 

telefonnummer till andra släktingar som hade träffat Hjorth personligen, däribland Marianne 

Stigzelius, Mörners faster. Det har resulterat i några fakta om Axel Einar Hjorths karriär efter 

NK-tiden, lite om hans formgivning samt en del om hans karaktär. I Nationalmuseums 

brevsamling har brev från eller till Hjorth sökts, dock utan resultat.                              

 

De tre tidskrifterna 
Som utgångspunkt för uppsatsen ligger de tre tidskrifterna Boet, Svenska Slöjdföreningens 

tidskrift samt Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan. De tre tidskrifterna hade 

olika synsätt på arkitekt Hjorth som ganska tydligt framgår i ordval och uppmärksamhet. 

 

Boet var en möbelfirma i Göteborg som drevs av arkitekten Otto Schulz.14 Men det var 

mycket mer än en vanlig möbelfirma. Otto Schulz föreläste ofta och 1928 startas tidskriften 

Boet – Månadsskrift för Hemkultur, hantverk och konstindustri, ett år efter det att Hjorth 

                                                
13 Erik Wettergren, L'Art Décoratif moderne en Suède. Publication du Musée de Malmö. Malmö 1925. 
14 Sigrid Eklund Nyström, ”Funktionalism i folkhemmet”. Svenska möbler 1890-1990. Bokförlaget Signum. 
Lund 1991, s. 173-174. 
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anställts som chefsarkitekt på NK.15 Tidskriften utkom ända fram till 1940 och innehöll 

artiklar om modern, främst svensk formgivning, med tyngdpunkt på den egna produktionen.16 

Boet är den tidskrift som skrivit mest om Axel Einar Hjorth av de tre. I sin första årgång har 

den en hel artikel ägnad åt arkitekten. Artikeln som är skriven av fil. lic. Holger Nyblom heter 

”En modern möbelkonstnär på traditionell grund”. Författaren är mycket positiv till Hjorths 

möbler och antyder att han bara är i början av en framstående karriär.17 Förutom denna artikel, 

publicerades under de genomgångna åren av Boet, en mängd artiklar om Hjorth och hans 

möbler som är allt från positiva till negativa. Tidskriften publicerade också väldigt många 

bilder på möbler ritade av Hjorth. Det kunde vara bilder på sommarhusmöbler, men också på 

hotellinredningar eller lyxmöbler. I verkligheten var NK en konkurrent till Boet men 

tidskriften lyckas ändå måla upp en nyanserad bild av möbelarkitekten Hjorth.    

 

Svenska slöjdföreningen grundades 1845 som en följd av att skråväsendet avskaffades. 

Stiftelsens mål var att hålla uppe kvaliteten på hantverk och industri. 1905 startade Svenska 

slöjdföreningens tidskrift. Detta var en tidskrift som liksom Boet rapporterade om den senaste 

formgivningen men också innehöll uppsatser om äldre stilars konst och konsthantverk.18 Det 

är väldigt lite utrymme som lämnas till Hjorths möbler i tidskriften. Svenska slöjdföreningen 

tyckte i allmänhet illa om Axel Einar Hjorths möbler eftersom de vände sig till en så liten 

privilegierad krets. Eva Nordenfelt drar i sin artikel det så långt till att säga: 

 

”I Hjorths fall var det helt klart att han motarbetades av Svenska Slöjföreningen med 

funkisivraren Gregor Paulsson i täten.” 19  

 

Kompanirullan, eller ”Rullan” som den också kallades, var NK:s egen personaltidning.20 

Innehållet är därför ofta av ett ganska familjärt slag. I varje nummer fick läsaren reda på vem 

som hade gift sig eller gått bort. NK använde också tidningen för att få personalen att känna 

sig som en sammanhörande grupp genom att skriva ”vi NK-ister” och ”NK-familjen”. Det 

rapporterades flitigt från olika sportsliga tävlingar som varuhusets personal deltog i men 

                                                
15 Olle Niklasson, ”Otto Schulz, formgivare med totalt grepp”.   
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=532&a=324968 2008-01-15.  
16 Henschen & Blomberg 1962, s. 363-364. 
17 Holger Nyblom, ”En modern möbelkonstnär på traditionell grund”. Boet: Månadsskrift för Hemkultur, 
hantverk, konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg, okt. 1928, s. 167-171. 
18 Henschen & Blomberg 1962, s. 751-756. 
19 Nordenfelt 2000, s. 60. 
20 Kurt Samuelsson, Nordiska Kompaniet – historien om ett varuhus. Albert Bonniers Förlag. Stockholm 1952, s. 
154. 



- 7 -  

också från semesterhemmet Säby på Ingarö som hade köpts in av företaget som en förmån för 

de anställda.21 Företaget passade på att i tidningen propagera för att personalen skulle 

uppträda väl inför alla sorters kunder eftersom det var det enda sättet att nå nya kundkretsar 

och behålla sina gamla.22 Tidningen innehöll ofta också vitsar och karikatyrer. Vad det gäller 

Axel Einar Hjorth så verkar han ha varit en omtyckt person som varuhuset var stolt över. När 

Kompanirullan rapporterade från NK:s nya exklusiva konstindustriaffär i Paris i ett nummer 

från 1929 framgår detta: ”Lokalens förnäma inredning har ritats av vår chefsarkitekt A. E. 

Hjorth…”.23 Citatet visar att NK var stolt över Hjorth och tyckte att det han gjorde var bra. 

Att tidningen valde att skriva ”vår chefsarkitekt” tydliggör också det som tidigare påpekats, 

att tidningen visade att varuhusets personal var en sammansvetsad och familjär grupp. 

Jämförs Kompanirullan med de andra två tidskrifterna så finns det ganska stora skillnader. 

Eftersom tidningen riktade sig till sin egen personal och självklart propagerade för det egna 

varuhuset så är reportagen till viss del färgade. 

 

Bakgrund 
Vid sekelskiftet börjar en ny tidsanda. När Ellen Key 1899 skriver ”Skönhet för alla” klankar 

hon ner på den industriella massproduktionen av möbler, som hon inte anser vara tilltalande.24 

Enligt henne så skänker vackra möbler människan lycka. Svenska slöjdföreningen ser istället 

på industrin som en lösning på problemet. De kan utveckla Keys idéer med hjälp av industrin, 

inte utan den. Genom att binda konstnärer till industrin ska massproduktionen bli vacker och 

genomtänkt. Det förverkligas genom att Svenska slöjdföreningen 1914 öppnar en 

förmedlingsbyrå.25 Svenska slöjdföreningen ser trångboddheten som den största 

problematiken. Anledningen till trångboddheten var oftast inte att man hade för få rum. 

Istället låg problemet i hur de nyttjades. Nästan alla hushåll hade vid denna tid ett finrum, 

oavsett hur stor lägenheten i övrigt var. Finrummet utnyttjades väldigt sällan och istället 

trängde familjen ihop sig på den övriga ytan.26 Svenska slöjdföreningen såg också ett problem 

i att 1920- och det tidiga 30-talets möbler tillverkades i lyxiga material och dyra garnityr riktat 

till en välbärgad kundkrets. Nordiska Kompaniet var den främsta producenten av dessa 

                                                
21 Samuelsson 1952, s. 120. 
22 Ibid, s. 154. 
23 ”Så här ser NK:s nya affär i Paris ut!”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska Kompaniet. 
Stockholm 2:1929, s. 15. 
24 http://www.ellenkey.se/ 2008-02-14. 
25 Hedqvist 2002, s. 12, 30. 
26 Eklund Nyström 1991, s. 150-153.  
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möbler vid tiden.27 Svenska Slöjdföreningen började under 1910-talet propagera för bättre 

bostäder och vackrare vardagsvaror åt alla och under sent 1920-tal kom det nya formspråket 

funktionalism.28 Funktionalismen byggde vidare på de idéer Svenska slöjdföreningen hade 

och kom som en motreaktion på tjugotalsklassicismens lyx. Möblerna skulle ”befrias” från 

ornament och formen skulle följa funktionen.29 Funktionalisterna avskydde garnityret, istället 

skulle rummen möbleras individuellt och efter behov.30 Ganska snabbt ledde dessa idéer till 

motstridigheter mellan funktionalister och traditionalister, som de andra kom att kallas. 

Traditionalisterna var rädda för att individualitet och hantverksskicklighet skulle försvinna om 

funktionalismen slog igenom.31  

 

”Swedish Grace”, tjugotalsklassicism eller art déco – en begreppsdiskussion 
Tjugotalsklassicism eller ”Swedish Grace” är idag den vanligaste benämningen på 

formspråket som användes under 1920- och 30-talen i Sverige. Formgivarna gick tillbaks till 

klassiska linjer och ornament.32 Internationellt används termen art déco, men eftersom stilen i 

Sverige ofta var mycket mer blygsam och mer klassicerande i sitt uttryck har ”Swedish 

Grace” passat bättre som benämning.33 Att kalla Axel Einar Hjorths produktion för ”Swedish 

Grace” skulle däremot inte vara helt korrekt eftersom hans stil ofta är mer internationell och 

har många av de karakteristiska delar en art décomöbel ska ha.34 Många av Hjorths möbler 

hade lika gärna kunnat vara gjorda i Frankrike. Därför kommer i denna uppsats benämningen 

art déco att användas för många av Axel Einar Hjorths möbler. 

 

Art déco  
Efter första världskrigets slut var ekonomin i västvärlden lidande. Det skulle dröja till mitten 

av 1920-talet innan den repade sig.35 I Sverige rådde högkonjunktur under kriget men de 

ekonomiska förhoppningarna var för stora vid krigsslutet 1918, vilket ledde till hög inflation. 

                                                
27 Anne-Marie Ericsson, ”Brytningstid för fattig och rik”. Svenska möbler 1890-1990. Bokförlaget Signum. Lund 
1991, s. 119. 
28 Hemutställningen 1917 blev Svenska slöjdföreningens första försök att få industrin att producera bra möbler 
för alla. Ibid, s. 105-109. 
29 Eklund Nyström 1991, s. 149-150. 
30 Sigrid Eklund Nyström, ”Möbler och inredning”. Signums svenska konsthistoria: Konsten 1915-1950. 
Bokförlaget Signum. Lund 2002, s. 342. 
31 Hedqvist 2002, s. 58, 61. 
32 Ericsson 1984, s. 23. 
33 Det var den brittiske kritikern Morton Shand som 1930 myntade uttrycket ”Swedish Grace”. Ericsson 2005, s. 
25. 
34 Kan jämföras med M/S Kungsholms inredning som också gav uttryck för mer internationella ideal. Ibid, s. 25. 
35 Hedqvist 2002, s. 40. 
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Tillgångar och vinster övervärderades och Sverige gick in i en snabbt övergående ekonomisk 

svacka. Redan efter 1921 började tillväxten öka igen.36 Med krigets slut kom en längtan efter 

flärd, fest och moderniteter, samtidigt fanns ett behov av trygghet och tradition. När 

västvärlden i mitten av decenniet gick in i en högkonjunktur, fanns det utrymme för detta. 

Men allt avbröts i och med börskraschen i New York 1929.37  

 

Art déco är den stil som infaller under mellankrigstiden 1918-1939.38 Namnet är en 

förkortning av ”Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes” som 

var namnet på Parisutställningen 1925. Art décon var funktionalismens, eller modernismens, 

föregångare och utvecklades ur jugendstilen, som vid sidan av de böljande vegetativa 

ornamenten också använde geometri i formspråket, detta främst genom Wiener Werkstätte. 

Art décon spreds framför allt genom utställningar och Frankrikes möbelkonst var föredömet.39 

Art décon var en eklektisk stil med flera olika inspirationskällor. Den viktigaste 

inspirationskällan var traditionella äldre stilar, främst nyklassicismen.40 Dock användes de 

traditionella formelementen på ett helt nytt sätt. Gamla regler och konventioner lades åt sidan 

till förmån för rena och förenklade linjer, färre och mer geometriska ornament samt komfort.41 

Art décon hyste också ett intresse för det exotiska i afrikansk och östasiatisk konst, dess 

formspråk svarade på tidens smak för energi och lyx.42 Art décon präglades ofta av 

förenklade, abstrakta och geometriska motiv inspirerade av avante-gardekonst som kubism 

och konstruktivism.43 

 

Många av ornamenten refererade till moderna teman såsom ungdom, friare sexualitet, 

mekanik och el. Andra frekvent använda ornament var t.ex. solstrålar och frusna fontäner.44 

Art décomöbler tillverkades många gånger i exklusiva och exotiska material som jakaranda 

och silver, men också nya moderna material, såsom stålrör och bakelit, användes.45 Trots att 

det var en lyxstil så spred den sig efter hand till alla samhällslager med massproducerade 

                                                
36 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia. Rabén Prisma. Stockholm 1996, s. 367-369.  
37 Hedqvist 2002, s. 40. 
38 Benton et al. 2003, s. 29. 
39 Ibid, s. 22, 26; Fredlund 2006, s. 186. 
40 Ericsson 2005, s. 24. 
41 Benton et al. 2003, s. 94. 
42 1922 hittades Tutankhamons grav och det blev en världsnyhet som ledde till att egyptisk konst blev högsta 
mode inom all design. Ibid, s. 22, 42-43. 
43 Ibid, s. 113. 
44 Ibid, s. 16. 
45 Christina Linderoth-Olson (2004a), ”Art deco: Med doft av fransk parfym”. Antik & Auktion. Allers förlag. 
Helsingborg 2:2004, s. 54; Benton et al. 2003, s. 17 
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varor i billiga material. Det verkar ha funnits en stark medvetenhet om den egna tiden som 

annars ofta bara kan definieras av nästkommande generationer.46 Det visar ett citat från Boet 

1928 som också är en väldigt bra definition av art déco: 

 

”Vår egen tid är en sökandets, än hållande fast och anknytande till gammalt gott och 

traditionellt, än skapande självständiga, relativt nya former, än gående åt ultra modernistiskt 

håll s.k. funktionalism.” 47 

 

II 

 

Karriären tar vid 
Axel Einar Hjorth började 1908 på Högre Konstindustriella Skolan (HKS), en del av Tekniska 

skolan i Stockholm, idag Konstfack.48 Han var en av många som valde just denna 

utbildningsväg till möbelarkitektyrket under första hälften av 1900-talet. Eftersom de flesta 

elever som började studera på HKS först genomgick en grundutbildning på Tekniska skolan, 

kan eventuellt Hjorth också ha gjort det. Denna grundutbildning var ganska fri eftersom 

eleverna själva valde många av de kurser de läste samt att studietiden varierade men oftast 

varade i ungefär två år. Utbildningen vid HKS gav eleverna kunskap i bl.a. konsthistoria, 

ornamentmodellering, fack- och figurteckning. En av de viktigaste uppgifterna var 

månadsskissen. Som namnet antyder var det en uppgift som gjordes varje månad. Eleverna 

fick några utgångspunkter att gå efter, det kunde vara att rita ett bord för en specifik plats. 

Skissen lämnades in anonymt och sedan gick en lärare igenom varje skiss tillsammans med 

eleverna som också fick argumentera och komma med kritik eller beröm. Skolan hade ett eget 

bibliotek där många av de internationellt stora tidskrifterna fanns, såsom The Studio. Skolan 

hade också en egen samling med möbler och många gånger fick eleverna gå på museum för 

att studera äldre möbeltyper. Skolan var ofta representerad på olika utställningar, bl.a. i 

Stockholm 1909 där den fick många positiva reaktioner. Eftersom Hjorth gick på skolan just 

då är det inte omöjligt att tänka sig att han fanns med på utställningen. Tyvärr hade skolan 

också sina brister. Lokalerna var undermåliga och det fanns ingen verkstad där eleverna 

kunde förverkliga sina ritningar, dessutom var ekonomin i princip alltid dålig och en 

                                                
46 Benton et al. 2003, s. 22, 26. 
47 Nyblom 1928, s. 167. 
48 Detta avsnitt (dvs. ”Karriären tar vid”) bygger på Eklund Nyström 1992, s. 36, 67, 69, 74-78, 80-81, 85, 91, 
108, 327.  
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omorganisation diskuterades ständigt. Det ledde också till kritik utifrån. Svenska 

slöjdföreningen anklagade skolan för att utbilda möbelarkitekter som varken hade någon 

materialkännedom eller någon kunskap om produktionskedjan.  

 

De flesta årskurser på 1910- och 1920-talen hade endast en eller två elever, vissa saknade 

elever helt. Utbildningen på HKS hade sett ganska likartad ut sedan den startade med ungefär 

samma ämnen och lärare, men 1907 talas det öppet om en specifik möbelritarutbildning. Med 

största sannolikhet är det denna som Axel Einar Hjorth påbörjade 1908 som ensam elev i sin 

årskurs. 1910 avbröt han dock studierna efter bara 2 år. Förutom kunskap i olika viktiga 

ämnen så fick säkerligen Hjorth en hel del bra kontakter genom sin utbildning. Många av de 

elever som gick på HKS började senare jobba på NK. En anledning kan ha varit att några av 

lärarna parallellt jobbade på NK:s ritkontor, bl.a. Albin Elison som Hjorth senare kom att bli 

chef över. Axel Einar Hjorth är bara en av många HKS-elever som senare kom att bli 

betydande möbelarkitekter. David Rosén och Erik Chambert är några av de mest kända. 

 

 
Bild 1. Bord ritat av Axel Einar Hjorth före anställningen på NK. 

 

Förutom utbildningen på HKS gick Hjorth också som bildhuggarelev och ett tag arbetade han 

på snickeriverkstad. Före anställningen på NK arbetade han på flera olika företag, däribland 

Nya Möbelfabriks AB i Norrköping, CJ Larsson i Mariefred, Isidor Hörlin (alternativt 

Heurlin), Myrstedt och Stern, AB C Johansson (alternativt C Johnson) och Förenade 

Möbelfabrikerna. 1923 arbetade han som chef för monteringsbyrån på jubileumsutställningen 

i Göteborg och drev efter det ett eget företag i Stockholm i tre och ett halvt år innan han 1927 
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anställdes som chefsarkitekt på Nordiska Kompaniet.49 Hur produktionen på det egna 

företaget såg ut är ganska oklart men bild 1 ger en viss uppfattning. Hjorths gedigna 

erfarenhet gav honom en inblick i hela produktionskedjan vilket var ganska ovanligt för 

möbelarkitekter vid denna tid. Ofta hände det att hantverkaren fick rätta till misstag på 

ritningar från olika arkitekter.50 Axel Einar Hjorths mångsidiga kunskaper gjorde honom till 

en utmärkt möbelarkitekt och ett självklart val för NK som anställde honom som chefsarkitekt 

i oktober 1927.51 

 

På NK fick Hjorth själv chansen att agera mentor och lärare. Till ritkontoret anställdes 

personer med mer eller mindre erfarenhet och det var Hjorths jobb att styra över alla. Många 

är möblerna som tillskrivits Hjorth, men som Rudling Silfverstolpe också har konstaterat, 

formgav han med största sannolikhet inte alla själv. Dock hade han som chefsarkitekt ansvaret 

att kontrollera allt.52 David Rosén var en av alla de arkitekter som jobbade under Hjorth en 

tid. Han anställdes 1933 på NK:s ritkontor och har själv uttalat att Hjorth var ”sträng men 

rar”.53 Att jobba på ritkontoret innebar ofta renritning av skisser från de mer ansedda 

arkitekterna. Inredningsarkitekten Ralph Alton var en av de många unga eleverna från HKS 

som fick extrajobb på ritkontoret.54 Han jobbade där strax innan sin examen, vilket 

sammanföll med förberedelserna inför Stockholmsutställningen 1930. En av hans uppgifter 

blev att rita rent skisser på ett skrivbord samt en högryggad stol av Axel Einar Hjorth. 

Möblerna kom troligtvis att ställas ut på utställningen 1930.55 Det förekom också en del 

meningsskiljaktigheter på ritkontoret vilket Albin Elisons uppsägning visar på.56 Elison var 

enormt fascinerad av den äldre möbelkonsten, vilket märks i hans undervisning på HKS. Det 

var oförenligt med Hjorths syn på möbelformgivning. Efter att Hjorth sagt till honom att han 

skulle rita mer modernt sade Elison upp sig efter 25 år på NK.57    

 

 
                                                
49 I Bukowskis katalog skrivs Nya Möbelfabriks AB i Nyköping, det korrekta är Norrköping. Bukowskis 
moderna + contemporary design. Katalog 523; Eklundh 2002, s. 101, Nordenfelt 2000, s. 59-60. 
50 Eklund Nyström 1992, s. 39. 
51 Eklundh 2002, s. 101. 
52 Rudling Silfverstolpe 2006a, s. 18. 
53 Eklund Nyström 1992, s. 103. 
54 Ralph Alton kom att bli en inredningsarkitekt specialiserad på möbler och inredningar för sjukhus och 
ålderdomshem. Alton verkade också som biträdande lärare i möbelritning på Konstfack mellan 1943-1951. 
Henschen & Blomberg 1961, s. 109.   
55 Eklund Nyström 1992, s. 96. 
56 Albin Elison var möbelarkitekt och anställd på NK:s ritkontor 1905-1933. Han verkade också som lärare på 
Tekniska skolan i ett antal år. Henschen & Blomberg 1961, s. 751.  
57 Eklund Nyström 1992, s. 327. 
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De tidiga möblerna – Hjorth och traditionen 

Många av möblerna som Hjorth ritade runt 1927 hade tydliga nyklassicistiska drag. Hjorth 

lyckades ofta lyfta upp ornament och former hämtade från den svenska möbeltraditionen och 

arbeta om dem till något modernt. Han förbisåg de tidigare regler som fanns, för hur former, 

ornament och material borde kombineras.58 Det skulle dock dröja lite innan han vågade frångå 

dem helt. 

 

 
Bild 2. Byrå komponerad av Axel Einar Hjorth och utställd i New York 1927. 

 

Byrån på bild 2 tillverkades av snickaremästare Hjalmar Wikström 1927 och ställdes ut på 

New York-utställningen samma år.59 Materialet i byråns front är i huvudsak mörk jaspé och 

alla lådor har en ram av ljusare och kontrasterande randig jakaranda. Lådindelningen gör att 

ramarna bildar ett geometriskt mönster troligtvis inspirerat av modernistisk konst såsom 

kubism.60 Byrån har tydliga stilreferenser till den gustavianska epoken. Det gäller framför allt 

intarsiamotivet på byråns mitt som innehåller typiskt gustavianska ornament som 

blomsterarrangemang, urna och draperingar. Alla delar är staplade på höjden vilket påminner 

om ett arabeskmotiv.61 Integrerat i intarsiamotivet finns en fontän. Fontänen sågs som en 

                                                
58 Nyblom 1928, s. 170.  
59 Gregor Paulsson, ”New York-utställningen”. Svenska slöjdföreningens årsbok. Svenska slöjdföreningens 
förlag. Stockholm 1927, s. 30. 
60 Fronten är utformad så att varje lådvarv ser ut att ha tre små lådor men om man skulle ha dragit i handtagen så 
hade det med allra största sannolikhet visat sig vara en enda stor låda i varje varv.  Benton et al. 2003, s. 113. 
61 Arbabeskstil: ”Mönstret är symmetriskt uppbyggt kring en mittaxel, där mer eller mindre fantasifulla växt- och 
djurornament… arrangeras över varandra i en uppåtstigande rörelse utan upprepning.” . Ingela Broström & 
Elisabeth Stavenow-Hidemark, Tapetboken: Papperstapeten i Sverige. Byggförlaget. Stockholm 2004, s. 52. 
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referens till det moderna och i Paris var det ett mycket vanligt ornament runt 1925.62 Byråns 

runda handtag är en stilisering och förenkling av det sena 1700-talets vanligaste 

möbelbeslag.63 Med största sannolikhet är beslagen utförda i försilvrad mässing eller annan 

vit metall vilket ofta förekommer på möbler från tiden.64 Proportionerna och enkelheten är 

också väldigt nära den gustavianska epokens byråer, liksom de fyrkantiga nedåt avsmalnande 

benen, men lådindelningen är en modernisering.65  

 

 
Bild 3. Dokumentskåp ritat av Axel Einar Hjorth 1927. 

 

Skåpet på bild 3 tillverkades 1927 och materialet är gråpatinerad björk.66 De klassiska benen 

på en gustaviansk stol eller bord har fått stå som förebild för skåpets ben, men de har använts 

på ett nytt sätt. Den godronnerade delen av benet är kraftigt överdimensionerad i förhållande 

                                                
62 Benton et al. 2003, s. 16, 114. 
63 Torsten Sylvén & Jane Fredlund, Är möbeln äkta? ICA bokförlag. Västerås, andra reviderade utgåvan, 2002 
(1992) s. 96. 
64 Jämförande exempel på likartad möbel från tiden med silverbeslag. Gustaf Näsström, ”Arbetarhemmen och 
funktionalismen”. Boet: Månadsskrift för Hemkultur, hantverk, konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto Schulz. 
Göteborg 6:1929, s. 123.  
65 Jämför med bilderna på gustavianska byråer på s. 188 och 219. Torsten Sylvén, Mästarnas möbler: 
Stockholmsarbeten 1700-1850. Nordstedts förlag AB. Stockholm 1996, s. 188, 219. 
66 Nyblom 1928, s. 168. 
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till vulsten på över- och nederdelen, ett förhållande som är tvärtemot 1700-talsidealet.67 Något 

som också strider mot samma ideal är att den godronnerade delen är jämntjock samt kraftigt 

avrundad i över- och underkant. Benen kan å andra sidan ses som en stilisering av barockens 

”cup and cover-motiv” dvs. en kraftig ansvällning försedd med skuren dekor.68 Skåpets dörrar 

är rikt dekorerade med reliefer inom olika ramar. De två översta bilderna föreställer två olika 

urnor med blombuketter. De fyra mellersta relieferna föreställer alla olika varianter av samma 

fantasiblomma och tillverkningsåret 1927 står mitt emellan dem. I Nord- och Centraleuropa 

fick art décon ofta inspiration från folkkonsten bl.a. när det gällde mönster.69 Att Hjorth 

integrerade möbelns tillverkningsår i dekorationen, visar på en stark inspiration från de 

svenska allmogemöblerna. De två nedersta bilderna föreställer stiliserade lejon vända från 

varandra och i hörnen lyser det solstrålar genom moln. Både lejon och solstrålar användes 

flitigt som ornament internationellt sett. Solstrålen som motiv har många innebörder under 

denna tid. Dels propagerades frisk luft och ljus som bra för hälsan, dessutom kunde motivet 

ses som en metafor för framtiden och den nya dagens gryning. Lejonen är ett uttryck för 

tidens fascination för det exotiska.70 

 

Nya uttryck – Hjorth och funktionalismen 

1929 anordnade NK en vårutställning inne på varuhuset där Axel Einar Hjorths senaste 

möbler ställdes ut. Flera olika rum hade möblerats med hans möbler, kombinerade med konst 

av Gösta Adrian-Nilsson, GAN, på väggarna och moderna mattor på golven.71 Hjorths stil 

hade förändrats och alltmer närmat sig art décon. Möblerna som visades på NK 1929 kom 

dock att kallas för ”pseudofunktionalistiska” av Gotthard Johansson i en artikel publicerad i 

Boet.72 Johansson ansåg att Hjorth inte kunde släppa sin glädje för dyrbara material och 

ornamentala detaljer, något som stred mot funktionalismens grundidé.73 Kompanirullan 

gjorde också ett reportage från utställningen. Liksom Johansson ansåg reportern att möblerna 

inte var gjorda i renodlad funktionalism men det förklarades med att det inte heller var 

                                                
67 Jämför med stol på s. 241. Torsten Sylvén, Stolens guldålder: Stolar & stolmakare i Sverige 1650-1850. 
Bokförlaget Prisma. Stockholm 2003, s. 241. 
68 Britt Tunander, Illustrerat Antiklexikon. Bokförlaget Natur & Kultur. Stockholm 2002 (1986), s. 83.  
69 Benton et al. 2003, s. 91. 
70 Benton et al. 2003, s. 115-116; Rudberg 1999, s. 30. 
71 Ann Marie Herlitz-Gezelius, NK – Åren som gått. Bokförlaget Signum. Lund 1992, s. 101.  
72 Gotthard Johansson var en framstående konstskribent i Svenska Dagbladet. Johansson var också engagerad i 
Svenska slöjdföreningen och var speciellt intresserad av funktionalismens bostadsplanering. Eva Rudberg, 
Stockholmsutställningen 1930: Modernismens genombrott i svensk arkitektur. Stockholmia förlag. Stockholm 
1999, s. 26. 
73 Gotthard Johansson, ”Funktionalism och pseudofunktionalism i möbelkonsten”. Boet: Månadsskrift för 
Hemkultur, hantverk, konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg 5:1929, s. 102. 
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arkitektens avsikt. Reportern tolkade Hjorth som en estet och att funktionalismen därför inte 

passade honom eftersom den var för enkel i sitt uttryck. Kompanirullans reportage återgav 

också publikens reaktioner. Besökarna var väldigt intresserade av den nya stilen men stålrör, 

som många av möblerna var tillverkade i, var ett material som krävde flera granskningar 

innan man kunde uppskatta det och ens fundera på att köpa det, enligt reportern. Reportern 

vittnade också om fler ”underliga material” som användes i möblerna, t.ex. skrivbord med 

gummiskivor och stolar med sitsar av kryssflätat läder.74  

 

 
Bild 4. Stålrörsstolar utställda på NK:s vårutställning 1929.     

 

Stålrörsstolarna på bild 4 var några av de många möbler som ställdes ut på vårutställningen 

1929. Stålrör var ett av de mest moderna material inom möbeltillverkningen vid denna tid och 

har starkt förknippats med funktionalismen eftersom materialet användes flitigt på 

funktionalisternas möbler på Stockholmsutställningen 1930. Trots det var stålrör inte speciellt 

funktionalistiskt eftersom det fortfarande var väldigt dyrt, något som stred mot 

funktionalismens grundidé. En stol gjord i materialet krävde också ganska mycket utrymme 

eftersom den ofta tillverkades med en u-formad bas att stå på. Dessutom gjorde basen att det 

blev svårt att städa under stolen.75 Axel Einar Hjorths stol är gjord i förnicklat stål och har en 

sits i svart mocka.76 Det radikala materialet används i Hjorths stol till viss del med en 

traditionell form. Proportionen och spjälorna i ryggen kan närmast jämföras med en klassisk 

                                                
74 ”Recensenten”, ”Modernistiska möbler på utställning i NK”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B 
Nordiska Kompaniet. Stockholm 5:1929, s. 2. 
75 Enligt Eklund Nyström så var många av stålrörsmöblerna på Stockholmsutställningen så dyra att de kan 
klassificeras som rena lyxmöbler. Eklund Nyström 1991, s. 174. 
76 Johansson 1929, s. 102-104. 
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pinnstol om än i något förenklad version. En pinnstol har en överliggare som ofta är lätt 

profilerad och avrundad för bekvämligheten. Stålrörsstolen saknar överliggare, istället är 

bakben, sidostolpar och överdel gjorda av ett och samma rör. Frambenen är även de gjorda i 

samma stycke genom en u-formad böj på stålröret som bas. I motsats till många andra 

stålrörsstolar från tiden utnyttjas inte stålrörets sviktbarhet i denna stol. Istället har den 

stabiliserats genom att bakbenen är fästa på den u-formade basen. Troligen gör detta 

kombinerat med de helt raka spjälorna i ryggen att stolen inte kan ha varit speciellt bekväm. 

Stolen saknar helt ornament och är gjord i ett material som funktionalisterna propagerade för. 

Dock gör den klassiska förebilden och den eventuella obekvämheten att stolen inte blev rent 

funktionalistisk.77  

 

Att representera NK för världen – Hjorth på Barcelona- och 

Stockholmsutställningen 

Åren 1929 och 1930 kom att bli de mest betydande i Axel Einar Hjorths karriär. Han fick 

väldigt stort utrymme och ansvar på både Barcelonautställningen och 

Stockholmsutställningen, vilket ledde till enorm uppmärksamhet som inte endast var positiv.  

  

Kanske den viktigaste utställningen för Nordiska Kompaniet under 1920-talet var 

världsutställningen i Barcelona 1929.78 Under denna tid var den bästa reklamen för ett företag, 

att vara representerad på de stora utställningarna.79 NK:s utställningsmonter upptog hela 300 

kvm. Det kan jämföras med Sveriges totala utställningsyta på 3000 kvm. NK:s monter delades 

upp på två hallar där den ena hyste dess egna möbler och belysningsarmaturer medan den 

andra visade upp föremål från andra firmor som såldes på varuhuset. Utställningsmontern, 

som hade ritats av chefsarkitekt Hjorth, var mycket påkostad med sitt svarta linoleumgolv och 

blågrå ”cracquelélackerade” väggar.80 Väggarna avslutades med en gesims i rött och guld mot 

                                                
77 Johansson 1929, s. 105. 
78 Sofia Rudling Silfverstolpe (2006b), ”Moderna Möbler”. Antikt – Bukowskis experter berättar. ICA bokförlag. 
Västerås 2006, s. 145. 
79 Magnus Boström, Nordiska Kompaniet: möbler, verkstäder, kunder och filialer 1902-1973. Uppsats för 
påbyggnadskurs i konstvetenskap 60 p. Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Stockholm 
1989, s. 20. 
80 Enligt personaltidningen är golvet belagt med en svart linoleummatta, medan Boet talar om en korkmatta. Jag 
ser Kompanirullan som den främsta källan i detta fall eftersom det är NK:s egen tidning, dessutom är artikeln 
mer utförlig . Tom Björklund, ”Svensk konstindustri på Barcelonautställningen”. Boet: Månadsskrift för 
Hemkultur, hantverk, konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg 3:1929, s. 65-66; K. Swensson 
”Hälsningar från Spanien!”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska Kompaniet. Stockholm 
6:1929, s. 6-7. Cracquelélackering är en antikbehandling som kan används på möbler, men på väggar i detta fall. 
”Ytan överdrages med en speciell fernissa, som torkar snabbt samtidigt som den spricker.” Tunander 2002 
(1986), s. 195. 
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taket.81 Förutom den egna montern ställde varuhuset också ut några möbler i Palazzio Victoris 

Eugenia.82 Det var en färgstark möbelutställning som NK visade upp. Möblerna (som även de 

var ritade av Hjorth) i lackrött och guld, de röda och koboltblåa mattorna samt de tegelröda 

gardinerna och portiärerna kontrasterade starkt mot golv och väggar. NK:s andra hall där 

konstindustriföremålen visades upp hade samma svarta linoleumgolv men svarta väggar 

istället för blågrå. Föremålen visades upp på tygklädda hyllor, inbyggda i långa nischer som 

belystes ovanifrån med dolda rörlampsramper.83 Hallen var möblerad med likadana 

stålrörsstolar som hade visats upp bara någon månad tidigare på NK:s egen vårutställning (se 

bild 4). Det var ganska logiskt eftersom Hjorth hade väldigt mycket att göra under denna 

period, vilket framsidan på bild 5a och 5b, från personaltidningen Kompanirullan visar på. 

 

                  
Bild 5a. Kompanirullans framsida nr 5 1929.                Bild 5b. Detalj av framsidan. 

 

I Kompanirullan under rubriken ”Hälsningar från Spanien” får läsaren en blick bakom 

kulisserna på den stora internationella utställningen. Reportern K Swensson berättade om de 

problem som uppstått under utställningen. Försäljningen hade gått ganska trögt under de 

första veckorna men NK hade förhoppning om att den skulle öka under hösten. Eftersom det 

var sommar och torrt hade NK stora problem med att hålla sina utställningshallar rena. Trots 

att utrymmena städades varje dag fick det stora besökarantalet negativ effekt på hallarnas 

utseende eftersom allt dammades ner väldigt fort.  

                                                
81 David Blomberg, ”Sverige på Barcelonautställningen”. Svenska slöjdföreningens årsbok. Svenska 
slöjdföreningens förlag. Stockholm 1929, s. 106.  
82 Herlitz-Gezelius 1992, s. 99. 
83 Björklund 1929, s. 66; Blomberg 1929, s. 106.  
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”Tråkigt nog äro de [golven] belagda med svart linoleum, och då kan ni tänka Er hur de se 

ut, när några hundra personer klivit över dem.” 

 

Lösningen blev att stänga av möbelrummet och endast låta besökarna titta in i från ingången. 

Var någon särskilt intresserad bjöds de in för att betrakta möbeln på nära håll.84 Trots 

problemen ansåg Tom Björklund i en artikel om utställningen i Boet, att Hjorth hade 

åstadkommit en ”… utställningstekniskt mycket lämplig miljö för de svenska alstren.”.85   

 

 
Bild 6. Vardagsrum utställt i Hall n:o 8 på Stockholmsutställningen 1930. 

 

1930 deltog Nordiska Kompaniet med flera olika miljöer på Stockholmsutställningen. I Hall 

n:o 8 ställde varuhuset ut dyrbarare rumsinredningar. Hallen hyste förutom sex olika 

interiörer, också en butik samt en möblerad terrass. Via en loggia, komponerad av Gunnar 

Asplund, kom besökaren in i ett vardagsrum med möbler ritade av Axel Einar Hjorth (se bild 

6).86 I rummet fanns en öppen spis och möblerna var utförda i exotiska och dyrbara träslag 

som palisander och jakaranda. Soffan i vardagsrummet var klädd med svart mocka utvändigt 

och gul velvet invändigt.87 Formen var ganska annorlunda med två sittplatser i motstående 

riktning. Hjorths soffa var troligen inspirerad av 1800-talets konversationssoffa, den s.k. 

kåsösen, som bygger på samma idé.  

 

                                                
84 K. Swensson 1929, s. 6-7. 
85 Björklund 1929, s. 66. 
86 ”NK på Stockholmsutställningen 1930”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska 
Kompaniet. Stockholm 5:1930, s. 6 (Reporterns namnsignatur är oläslig). 
87 NK fotografier, ser. 1 vol. 4 bild 338: på bildens baksida finns en text som beskriver möblernas material.  
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Bild 7. Biblioteksbord utställt på Stockholmsutställningen 1930. 

 

Biblioteksbordet på bild 7 tillverkades 1929 för Nordiska Kompaniet och var utställt i 

vardagsrummet i ”Hall 8 dyrbarare rumsinredningar” på Stockholmsutställningen. Bordet är 

extremt förenklat i sin form med bastanta helt raka ben som i genomskärning är kvadratiska 

och en tjock, drygt 2 meter lång rektangulär bordsskiva.88 Om man hade bortsett från dekoren 

och bara tittat på formen hade bordet kunnat räknas som en strikt funktionalistisk möbel. 

Dock har det intarsia i mycket dyrbara träslag som motsäger detta. Skivan har ett abstrakt 

geometriskt mönster med ett linjärt rutmönster som grund och en geometrisk slinga som rör 

sig över detta, ett typiskt art décodrag var inspirerat av samtidens avantgardekonst.89 Det 

mörka mönstret är starkt kontrasterande till skivans i övrigt ljusa träslag. Benen är fanerade 

med två färgkontrasterande träslag som har mönsteranpassats diagonalt. Det bildar zig-

zagband om benen ses snett framifrån. Zig-zagmönstret är ett återkommande motiv på flera 

art décomöbler från Frankrike.90 Kombinationen av bordets ”barbariskt” stränga form med de 

exotiska träslagen visar att bordet hade en stark förebild i det afrikanska formspråket som var 

art décons kanske främsta källa.91 Bordets faner består av exklusiva träslag som jakaranda, 

zebranomahogny samt oliv men också ebenholts och sykomor.92 Detta var en lyxmöbel som 

endast en liten priviligerad del av befolkningen hade möjlighet att köpa. 

                                                
88 Eklundh 2002, s. 102. 
89 Benton et al. 2003, s. 113. 
90 Ibid, s. 118. 
91 Benton et al. 2003, s. 86. 
92 Rudling Silfverstolpe 2006b, s. 147. 
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I anslutning till NK:s butik fanns ett skyltfönster som under utställningens lopp visade 

interiörer komponerade av olika arkitekter. En av interiörerna hade ritats av Axel Einar 

Hjorth. I Hall n:o 12 medverkade även Hjorth med en inredning för ett hotellrum. Enligt 

Kompanirullan så uppskattade besökarna detta möblemang i bonad björk.93  

      

Nordiska Kompaniet deltog också med en villa, ritad av Carl Bergsten, på 

utställningsområdet. I jämförelse med de andra villorna var den mer traditionell och påkostad 

med en exklusiv inredning. 94 NK vände sig med denna miljö, till en välbeställd kundkrets. 

Majoriteten av möblerna ritades av Axel Einar Hjorth.95 Matsalen i villan hade ett golv i svart 

parkett och ett brunlila tak, väggarna var kontrasterande benvita.96 Rummet var möblerat med 

Axel Einar Hjorths matsalsmöblemang ”Ceylon”. Matsalsbordet var gjort i citronträ och hade 

ben av polerad björk.97 Skivan var klädd i röd och svart linoleum dekorerad med zig-

zagmönster. Skåpet i matsalen var fanerat med valnöts- och citronträ lagt i ett rutmönster.98  

 

Hjorth fick massiv kritik för sina möbler på Stockholmsutställningen. En av funktionalismens 

förespråkare, Gustaf Näsström, kritiserade möblerna hårt i en artikel i Boet.99 Hans 

huvudsakliga kritik gick ut på att lyxmöblerna inte hörde hemma och var överflödiga på 

Stockholmsutställningen eftersom den riktade sig till ”hedervärda svenska borgare och 

bönder”. Utställningen skulle visa att alla hade möjlighet att möblera sin bostad på ett bra och 

billigt sätt, funktionalismen var ”Skapad för de breda lagrens behov…”. Näsström såg ändå 

kvaliteter i vissa av lyxmöblerna men när det kom till Hjorth var han inte nådig i sin kritik: 

 

”Beträffande N. K:s övriga rumsinredningar måste det däremot sägas, att de i betänklig grad 

offrade både ändamålsenlighet och skönhet på affektationens och snobberiets altare. Firmans 

egen arkitekt, A. E. Hjorth, excellerade i pseudofunktionalistiska interiörer, vilkas möbler 

                                                
93 ”NK på Stockholmsutställningen 1930”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska 
Kompaniet. Stockholm 5:1930, s. 7 (Reporterns namnsignatur är oläslig). 
94 Rudberg 1999, s. 166. 
95 Carl Bergsten ritade möblerna i vardagsrummet och trapphallen, de övriga rummens möbler hade Axel Einar 
Hjorth komponerat. ”NK på Stockholmsutställningen 1930”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B 
Nordiska Kompaniet. Stockholm 5:1930, s. 7 (Reporterns namnsignatur är oläslig). 
96 Enligt Boet var taket svart men eftersom Eklund Nyström är så specifik i sin kulörbeskrivning, är det med 
största sannolikhet så att Boet misstog sig i sin beskrivning. Eklund Nyström 1991, s. 160; Näsström 1930, s. 
126. 
97 Näsström 1930, s. 126-127. 
98 Eklund Nyström 1991, s. 160. 
99 Gustaf Näsström har skrivit böcker som Arbetarhemmen och funktionalismen och Svensk funktionalism. 
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vrida sig i mondänitetskravets skruvstäd i fåfäng åtrå att bli vare sig förnuftiga eller stilfulla. 

I sitt flåsande jäkt efter le dernier cri bildade dessa inredningar en tragikomisk karrikatyr 

(sic!) på modern formsträvan och hedra varken firman eller utställningen.” 100  

 

Även Svenska slöjdföreningens tidskrift gick till hård attack mot Hjorth. Reportern Gustaf 

Munthe beskyllde Hjorth för att jämte Sigurd Lewerentz stå ansvarig för den ”missvisande” 

stilen, som han ansåg vara dekadent och omodern.101 Kompanirullan däremot var enbart 

positiv till Hjorths möbler i sin artikel om Stockholmsutställningen. Den pågående ”tradis- 

och funkisdebatten” dvs. debatten mellan traditionalister och funktionalister, nämndes inte. 

Artikeln som egentligen är en beskrivande rundvandring på utställningsområdet, självklart 

bara på NK:s utställningar, ger inte läsaren en bild av läget. Reportern verkar nästan ha satt på 

sig skygglappar och väljer att endast beskriva det NK visade upp och inget annat.102   

 

”En reträtt från lyxfunkis” – Hjorth på NK:s vårutställning 1931 
Året efter Stockholmsutställningen anordnade NK, i vanlig ordning, en vårutställning inne på 

varuhuset. Hjorth, som hade kritiserats hårt för sina lyxmöbler, visade nu upp en enklare, mer 

vardagsnära formgivning som låg närmare funktionalismen (se bild 8). Boets redaktör, N.S. 

Lundström, som skrev en artikel om utställningen var positivt överraskad. Lundström såg en 

förändring i Hjorths formgivning som han trodde berodde på att Hjorth hade tagit till sig 

kritiken och hunnit smälta sina idéer. Utställningen visade upp flera olika typer av rum såsom 

sovrum och damrum men också en storstuga i ett sommarhem. Alla hade olika karaktär och 

möbleringen varierade mycket från rum till rum. Lundström ansåg att många av möblerna var 

”tidstypiska”, Hjorth hade både ritat ett barskåp, som var en ny möbeltyp, och en modern 

damtoalett.103 Andra moderna detaljer var de låga och breda sofforna och de stora fönstren 

som fanns i nästan alla rum. Väggar och tak var i många av rummen väldigt effektfulla. I ett 

hade taket målats rött, i ett annat hade väggen fått en silverfärgad nisch med underbelysning 

och ett tredje rum hade tapetserats delvis med en mönstrad tapet och delvis en enfärgad. Trots 

                                                
100 Näsström 1930, s. 121-134. ”Le dernier cri” är det franska uttrycket för ”det senaste skriket” eller ”det senaste 
ropet”.  
101 Gustaf Munthe, ”Lyxmöbler på Stockholmsutställningen 1930”. Svenska slöjdföreningens årsbok. Svenska 
slöjdföreningens förlag. Stockholm 1930, s. 42-45.  
102 ”NK på Stockholmsutställningen 1930”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska 
Kompaniet. Stockholm 5:1930, s. 6-7 (Reporterns namnsignatur är oläslig). 
103 N.S. Lundström, ”En reträtt från lyxfunkis”. Boet: Månadsskrift för Hemkultur, hantverk, konstindustri. 
Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg 4:1931, s. 73-79; N.S. Lundström, ”Barskåpet – en ny möbeltyp”. 
Boet: Månadsskrift för Hemkultur, hantverk, konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg 2:1932, s. 
32. 
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alla nyheter och moderniteter tyckte Lundström att Hjorth lyckats presentera dem på ett 

lättförståeligt och snyggt sätt.104 

 

 
Bild 8. Vardagsrumsinteriör från Nordiska Kompaniets vårutställning 1931. 

 

Seriemöbler – möbler för alla 
1929 anordnade Svenska slöjdföreningen en tävling där målet var att få fram nya möbler som 

lämpade sig för serieproduktion. Syftet var att ersätta det dyra möbelgarnityret och istället 

kunna erbjuda billiga möbler som kunden själv kunde kombinera på ett individuellt anpassat 

sätt. Var och en skulle bara behöva köpa just det som den behövde. Den tidigare indelningen 

av möbler med t.ex. pojkrumsmöbler eller matsalsmöbler skulle därför komma att ersättas av 

en mer logisk indelning med t.ex. sittmöbler och förvaringsmöbler. En annan viktig del i 

syftet med seriemöbeln var att den skulle finnas tillgänglig för omedelbar leverans till 

kunden.105  

 

I början av 1930-talet ritade Hjorth flera olika möbelserier. NK hade påverkats av den 

pågående debatten. Nu ville även de kunna erbjuda möbler som var billiga men samtidigt 

stilfulla och gedigna.106 Möblerna skulle vara lätta att kombinera allt efter kundens 

individuella behov. För att det skulle vara möjligt krävdes det möbler med rena linjer utan 

                                                
104 Lundström 1931, s. 79. 
105 Olof Thunström, ”Svenska seriemöbler”. Svenska slöjdföreningens årsbok. Svenska slöjdföreningens förlag. 
Stockholm 1932, s. 233-235. 
106 Eklund Nyström 1991, s. 172-173. 
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ornament.107 Nordiska Kompaniet lanserade möblerna i sina annonser med orden ”stil, 

prisbillighet och kvalitet”.108  

 

 
Bild 9. Hylla från möbelserien Typenco, ritad av Axel Einar Hjorth.  

 

Hyllan på bild 9 gjordes i bl.a. mörkbonad björk och tillhörde serien Typenco. Möbelserien 

lanserades 1932 och ställdes ut 1933 i ett av radhusen på Svenska Slöjdföreningens 

propagandautställning ”Det moderna hemmet” i Ålsten.109 Hyllan består av tre hyllplan som 

hålls samman av två vertikala mittstöd. Hyllan är väldigt avskalad och enkel i sin 

konstruktion. Materialet och ytbehandlingen var ganska billig, faktorer som gjorde att priset 

var överkomligt trots att hyllan var modern och av god kvalitet.     

 

Åsikterna om Hjorths enklare seriemöbler gick isär. Sydsvenska Dagbladet skrev om 

Sibyllaserien den 27 april 1933. Reportern Hilding Östlund var allmänt positiv och lyfte fram 

det förmånliga priset samt att möblerna var lätta att kombinera. Han var dock inte lika 

imponerad när han skulle recensera Recordserien.  

 

”Arkitekt Hjorth har odisputabelt en skarp blick för enkelhetens elegans eller elegansens 

enkelhet, vilket man nu vill, och därför förefaller det ofattbart att han kan ge sig till att 

misspryda sin vackra bokhylla i Recordmöbeln med en sådan osmaklighet som dessa 

stålfötter, vilka stå där och fullkomligt skrika ut sin fulhet.” 110  

                                                
107 Thunström 1932, s. 233-234; Eklund Nyström 1991, s. 161. 
108 Ann Marie Herlitz-Gezelius, NK – Åren som gått. Bokförlaget Signum. Lund 1992, s. 106. 
109 Eklund Nyström 1991, s. 173; Nordenfelt 2000, s. 61-62. 
110 Nordenfelt 2000, s. 62. 
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Olika inredningsarbeten 

Den ostadiga ekonomin på 1920-talet följdes av en intensiv period med ett enormt sug efter 

nyinredningsarbeten. Nordiska Kompaniet anlitades ofta för arbeten av detta slag och därför 

kom en mängd biografer, hotell, konfektionsaffärer m.m. att nyinredas av företaget.111 

Arkitektkontoret, som hade ansvar för denna typ av uppdrag arbetade tillsammans med 

verkstäderna i Nyköping, och Axel Einar Hjorth kom att bli inblandad i väldigt många av 

dem.112  

 

 
Bild 10. NK:s konstindustriaffär i Paris med inredning ritad av Axel Einar Hjorth.  

 

De mest kända av Hjorths butiksinredningar är de för Bækmans damkonfektion, Lindahls 

pälshandel, Norings parfymeri, Centrum och NK:s konstindustriaffär i Paris. Inredningen till 

Bækmans damkonfektion ritade Hjorth 1929. Den bestod bl.a. av bord i svartlackerad björk 

med försilvrade stålben.113 Samma år invigdes NK:s nya konstindustriaffär i Paris. Denna 

exklusivt inredda butik som låg vid Boulevard Malesherbes kallades för ”Les Arts Décoratifs 

Suédois” och sålde bl.a. Orreforsglas och NK-möbler (se bild 10).114 Inredningen, framförallt 

hyllorna, var inte helt olik Bækmanmöblerna. En mindre uppgift får Hjorth 1930 då han ritar 

stålrörsstolar till Tössebageriet i Stockholm.115 Runt 1928 invigdes Hotell Carlton på 

                                                
111 Samuelsson 1952, s. 54. 
112 Möblerna i dessa specialbeställda inredningar fick ofta ingen märkning med metallbricka som var vanligt i 
andra fall. Bukowskis moderna + contemporary design. Katalog 523; Christina Linderoth-Olson (2004b), ”NK:s 
verkstäder i Nyköping: Exklusivt hantverk & monterbara möbler”.  Antik & Auktion. Allers förlag, Helsingborg 
6:2004, s. 72. 
113 Nordenfelt 2000, s. 62.  
114 ”Så här ser NK:s nya affär i Paris ut!”. Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska Kompaniet. 
Stockholm 2:1929, s. 15. 
115 Enligt Hedqvist öppnades Tössebageriet 1930 och låg på Banérgatan, tittar man istället på bageriets egen 
hemsida står det att det alltid har legat på Karlavägen och att det invigdes redan 1920. I detta fall är troligen 
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Kungsgatan i Stockholm, vars sällskapsrum var inredda med möbler ritade av Axel Einar 

Hjorth. Hotellet skulle vara fint och bekvämt utan att kosta alltför mycket. För att 

åstadkomma det gjordes de privata rummen små och istället kunde gästerna ta emot besök i de 

stora mottagnings- och sällskapsrummen på bottenvåningen med sina bekväma möbelgrupper. 

Möblerna av Hjorth var gjorda i bonad och betsad björk och rödbok, borden var belagda med 

kalkstensskivor och fåtöljerna mjukt stoppade (se bild 11).116 

 

 
Bild 11. Mottagningshallen på Hotell Carlton.   
 

Två samtida recensioner gjordes angående möbleringen av Hotell Carlton, en i Boet och en i 

Svenska slöjdföreningens tidskrift. Genom att jämföra de två kan en viss antydan, till att 

Svenska slöjdföreningen troligen hade en negativ inställning till Hjorths möbler, anas. I 

tidskriften publicerades nämligen en redogörelse av Mogens Mogensen från 1928 för 

inredningen på Hotell Carlton. En motsvarande artikel skrevs av Robert Ahlin i Boet 1929. 

Om de båda artiklarna jämförs är skillnaden väldigt stor. För det första tillägnas tre gånger så 

mycket utrymme åt det nya hotellet i Boet, men den största skillnaden är att de två reportrarna 

har helt olika intryck av hotellinredningen. Mogensen kritiserar möbleringen för att vara 

obekväm, ohygienisk, konservativ och ”utpräglad traditionell” och han ger en rejäl känga till 

NK och arkitekt Hjorth när han avslutar artikeln med: 

 

                                                                                                                                                   
bageriets hemsida den tillförlitligaste källan. Hedqvist 2002, s. 40-42; http://www.tosse.se/om_oss.html 2008-
04-07. 
116 Ahlin 1929, s. 85-89.  
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”För min del är jag övertygad om att denna ”möbelkonst” numera närmast bör anses som ett 

yttre tecken på bortkastade pengar, icke minst i ett hotellrum.” 117     

 

Ahlin tycker däremot att mottagningshallen är ”arrangerad med inbjudande möbelgrupper” 

och att restaurangen, vars möbler ritades av Ernst Spolén, har en sober inredning.118 Andra 

inredningar av Axel Einar Hjorth som kan nämnas var en järnvägsvagn för den persiske 

shahen samt möbler till restaurang Cecils festvåning i Stockholm.119 

 

Stilkopior, flickrumsmöbler och gardiner – det mångsidiga möbelarkitektyrket 
Många av Axel Einar Hjorths möbler var av en helt annan karaktär än de som fick 

uppmärksamhet i tidningar. De kunde ibland vara rena stilkopior. Nordiska Kompaniet hade 

ganska mycket stilmöbler i sitt sortiment eftersom det fortfarande var en eftersökt vara av 

många kunder.120 

 

 
Bild 12. Möbel för sommarvilla. 

 

Den högryggade stolen på bild 12 tillverkades ca. 1929 och var utställd i en interiör för 

sommarvilla. Hjorth hämtade formen från den traditionella stegstolen som var speciell p.g.a. 

att den fanns kvar i ganska oförändrad form ända från renässansen till 1800-talet. Stegstolen 

påverkades inte av de olika stilströmmingar som kom och gick under perioden och den 

                                                
117 Mogens Mogensen, ”Svenska nyttoinredningar”. Svenska slöjdföreningens årsbok. Svenska slöjdföreningens 
tidskrift. Stockholm 1928, s. 122. 
118 Robert Ahlin, ”Modern svensk hotellinredning”. Boet: Månadsskrift för Hemkultur, hantverk, konstindustri. 
Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg 4:1929, s. 85-89. 
119 Nordenfelt 2000; s. 62, Boet: Månadsskrift för Hemkultur, hantverk, konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto 
Schulz. Göteborg 3:1930, s. 52. 
120 Rudling Silfverstolpe 2006b, s. 145. 
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förekom i alla slags miljöer.121 Hjorths stol från 1929 är nästan identisk med de stolar som 

tillverkades på 1700-talet. Den har jämntjocka svarvade ben och ryggstolpar sammanhållna av 

tre ryggbrickor samt en flätad sits.122 Stolen är tillverkad i björk som sedan är ”krenelerad” i 

mörkbrunt och grått.123 Det som kanske skiljer den från en 1700-talsstol är att den saknar 

tvärslå på framsidan, att den har dekorativa utskärningar på ryggbrickorna samt en sarg 

utanför den flätade sitsen, men möjligen har det funnit sådana varianter också tidigare. Att 

Nordiska Kompaniet ställde ut möbler för sommarvillor är en del i tidens tro på att ljus och 

frisk luft var bra för hälsan, men det visar också att merparten av NK:s kunder var så 

välbärgade att de hade möjlighet att ha en sommarvilla. 124   

  

 
Bild 13. Flickrumsmöblemang ritat av Axel Einar Hjorth 1930. 

 

Många proklamerade barns rättighet till ett eget rum under denna period men i en tid av 

trångboddhet var ett eget rum för barnen i familjen ofta en omöjlighet. Det skulle dock 

utvecklas till att fler och fler fick möjligheten. Arkitekter hade börjat tänka på problemet vid 

planeringen av nya bostäder och därför byggdes många nya lägenheter med flera smårum.125 

Det ställde i sin tur krav på möbler som var utrymmessparande och helst skulle de ha flera 

funktioner. Skrivbordet på bild 13, målat i ”krackelerad furu” och tillverkat 1930, är ett 

                                                
121 Lars Sjöberg & Ursula Sjöberg, Stolar, taburetter och fåtöljer i Sverige från 1600-1800. ICA bokförlag. 
Västerås 1993, s. 205. 
122 Jämför med bild på s. 208. Sjöberg & Sjöberg 1993, s. 208. 
123 Det finns idag ingen förklaring över vad ”krenelerad” egentligen innebär. Kanske är det en bortglömd teknik 
eller så är det ett fel i källan. Boet: Månadsskrift för Hemkultur, hantverk, konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto 
Schulz. Göteborg 1:1930, s. 18. 
124 Rudberg 1999, s. 30. 
125 Eklund Nyström 1991, s. 153; Bergvall 1930, s. 236-238. 
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exempel på hur problemet kunde lösas.126 Framifrån ser det ut och utnyttjas som ett vanligt 

skrivbord men på baksidan är en bokhylla integrerad som gör att möbeln är 

multifunktionell.127 Bokhyllan är väldigt osymmetrisk och formen påminner om ett kineseri. 

Art décon influerades väldigt mycket av östasiatisk konst, speciellt kinesisk, och många 

föremål från tiden kännetecknas av liknande former.128 Skrivbordet var en del i ett 

flickrumsmöblemang. Samtidigt ställdes också ett pojkrumsmöblemang ut. Båda fick väldigt 

positiv kritik av reportern Marie-Louise Bergvall i tidskriften Boet 1930:  

 

”Arkitekt Hjorth, en av våra främsta möbelarkitekter i modern stil och en av dem, omkring 

vars namn det gärna står strid, har löst uppgiften att möblera en serie ungdomsrum på ett 

tämligen idealiskt sätt. Han har laborerat med enkla medel och resultatet är en serie 

rättframt praktiska, okomplicerade interiörer, som verkligen bör kunna fylla sin uppgift.” 129 

 

 
Bild 14. Osymmetriskt gardinarrangemang komponerat av Hjorth. 

 

I en artikel i Boet 1932 visar det sig att Axel Einar Hjorth också designade 

gardinuppsättningar. Uppsättningen på bild 14 är starkt osymmetrisk. Boets reporter beskrev 

den som väldigt djärv och betonade att endast en expert kunde lyckas göra något sådant 

                                                
126 Bergvall 1930, s. 236. 
127 Redan på Hemutställningen 1917 tillämpades denna idé på vissa möbler. Ericsson 1991, s. 110.  
128 Jmf med blomsterbordet på bild i nedre högra hörnet. Formen påminner om varandra vilket visar på en allmän 
tendens vid denna tid. Ericsson 1991, s. 147; Benton et al. 2003, s. 67. 
129 Bergvall 1930, s. 237. 
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vackert. I artikeln finns tre till gardinuppsättningar av Hjorth med på bild. Dessa är enklare i 

sitt utryck och saknar kappa, vilket gör att gardinstången i sig blir en del av den dekorativa 

effekten.130 

 

Det förefaller som att Axel Einar Hjorth även ritade några möbler för privat bruk eller för att 

ge bort. Hans släkting Marianne Stigzelius berättade att han ritade en ”underlig” säng, med 

största sannolikhet speciellt för ”moster Anna”, under tiden han var på NK. Den var enligt 

Stigzelius inte fyrkantig utan hade en rundad nederdel. Själva sängen var ljusgrå och hade 

många ”krusiduller”. Stigzelius hade också besökt Hjorths egen lägenhet på Sveavägen och 

kunde vittna om att det var en ”tjusig” lägenhet möblerad med hans egna möbler.131   

 

Karriärens slut 
Efter mer än 10 år som chefsarkitekt på NK lämnade Axel Einar Hjorth i februari 1938 sitt 

uppdrag. Försäljningen hade sjunkit p.g.a. att möblerna var för dyra.132 Han lämnade dock 

inte NK helt. Personaltidningen Kompanirullan skrev att Hjorth även i fortsättningen skulle 

leda moderniseringsarbetet på olika avdelningar vid sidan om sin egen verksamhet på 

Nybrokajen.133 Till sitt nya företag tog han också med ett antal medarbetare från Nordiska 

Kompaniet, ”Herr Bergström, Herr Eriksson och Herr Hiller”.134 Den 15 februari hölls en 

avskedsfest för Hjorth. Ungefär 40 personer från NK hade samlats på Skansen och det var 

många som ville avtacka sin kollega med tal av både rolig och allvarlig karaktär. En viss 

”Herr Fischer” höll ett fyndigt tal som innehöll alla varunamnen på Hjorths möbler och ”Herr 

Appell” jämförde arkitekt Hjorths smak på ett roligt sätt: 

 

”…mest raka ben Du gillat har – jag avser endast möbler – för har det gällt ett kvinnopar – 

roccocon Du älskat har.”  135 

 

Enligt Axel Einar Hjorths släkting Marianne Stigzelius gick arkitektens egen firma i konkurs 

efter bara några år. I butiken hade inte bara möbler ritade av Hjorth själv sålts. Stigzelius eget 

sängkammarmöblemang köptes därifrån och var troligtvis ritat av någon annan.136  

                                                
130 Mona S. Roth, ”Rikt material för moderna gardiner”. Boet: Månadsskrift för Hemkultur, hantverk, 
konstindustri. Ansvarig utgivare: Otto Schulz. Göteborg 7:1932, s. 149-150. 
131 Muntlig uppgift från Marianne Stigzelius, dotter till Axel Einar Hjorths svägerska. Mars 2008. 
132 Rudling Silfverstolpe 2006a, s. 18. 
133 Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska Kompaniet. Stockholm 2:1938, s. 11-12. 
134 Nordenfelt 2000, s. 62. 
135 Kompanirullan: N.K.:isternas egen tidning. A-B Nordiska Kompaniet. Stockholm 2:1938, s. 11-12. 
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III 

 

Diskussion 
Inledningsvis ställdes frågorna om hur Axel Einar Hjorths produktion och karriär såg ut. Jag 

har kunnat konstatera att Hjorths karriär kom att bli gedigen. Den tog vid på Högre 

Konstindustriella Skolan där Hjorth fick lära sig allt från konsthistoria till att skissa och rita. 

Många kritiserade utbildningen för att vara alltför opraktisk och att eleverna inte skulle klara 

sig i verkligheten bl.a. eftersom skolan inte hade någon verkstad där eleverna kunde 

förverkliga sina ritningar. Om detta kom att påverka Hjorth i hans tidiga karriär går inte att 

svara på, men bredden på hans första anställningar kompenserade i så fall hans brister och 

gjorde honom till en ytterst kompetent möbelarkitekt med insikt i hela produktionskedjan. Det 

framgår inte av materialet vad hans arbetsuppgifter egentligen var på snickeriverkstaden och 

de andra möbelfabrikerna, men oavsett vad så måste han ha fått kunskaper som få andra 

möbelarkitekter hade. Det gjorde Hjorth unik och det är därför inte konstigt att NK anställde 

honom som chefsarkitekt. Troligtvis fick han ögonen på sig redan när han arbetade som chef 

för monteringsbyrån på jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Eftersom så många företag 

var inblandade i en utställning måste det ha setts som en stor merit att lyckas samordna allt på 

ett bra sätt. Ändå skulle det dröja nästan fyra år innan han anställdes på NK. Dessa år ägnade 

han åt att starta egen firma. Av två publicerade bilder från denna period har jag kunnat 

konstatera att Hjorth i alla fall delvis ritade moderna art décomöbler redan då, vilket måste ha 

varit ännu en anledning till att NK anställde honom.  

 

Som framgår i kapitlet ”De tidiga möblerna – Hjorth och traditionen” präglades många av de 

första möblerna för NK av traditionella former. En av Hjorths starkaste inspirationskälla var 

1700-talets gustavianska stil, vilket låg helt rätt i tiden eftersom klassicismen var på modet 

igen. De tidiga möblerna för NK känns lite mer försiktiga än de möbler som Hjorth hade ritat 

för den egna firman. De vilar tungt på traditionen och endast i detaljerna kan man skönja art 

décon och vad som komma ska.  

 

Jag har kunnat konstatera att Hjorths formspråk förändrades med tiden. På NK:s 

vårutställning 1929 hade hans formspråk utvecklats från försiktig nyklassicism och alltmer 

                                                                                                                                                   
136 Muntlig uppgift från Marianne Stigzelius, dotter till Axel Einar Hjorths svägerska. Mars 2008. 
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närmat sig den djärvare art décon. Hjorth måste ha varit medveten om debatten som pågick 

mellan traditionalister och funktionalister, och påverkades säkerligen. Att han valde att rita 

stålrörsstolar kan vara ett uttryck för detta eftersom stålrör var ett material som många 

funktionalister propagerade för. Troligtvis försökte han inte rätta sig i ledet, men istället 

använda materialet på sitt eget sätt. 1929 medverkade Hjorth också på Barcelonautställningen, 

där han både ritade utställningsmontern och en del av möblerna. Utställningen var en av de 

viktigaste händelserna i Hjorths karriär av den orsaken att så många nationaliteter kom att 

beskåda hans möbler. Eftersom NK:s monter var så stor och påkostad måste den ha märkts av 

speciellt mycket inne på den svenska paviljongen. Bara ett år senare invigdes 

Stockholmsutställningen som även den var en viktig del i Hjorths karriär. Han medverkade 

med sina möbler på flera olika platser på utställningsområdet. I hallen för dyrbarare 

rumsinredningar var han rikt representerad med möbler i ren art déco. Biblioteksbordet som 

beskrivits tidigare är kanske det främsta exemplet på hur internationell stil Hjorth hade. Som 

nämnts i möbelanalysen fanns många typiska art décodrag med i möbeln och därför hade 

bordet likaväl kunnat vara ritat av en fransk arkitekt. Det är också på Stockholmsutställningen 

som hans möbler kanske är som mest vågade och radikala. Efter det tonas de ner och alltmer 

fokus hamnar på enklare seriemöbler som alla ska ha råd med. Hjorth måste ha tagit till sig av 

den massiva kritik han fick av funktionalisterna under Stockholmsutställningen. Givetvis 

hängde stilförändringen också ihop med förändrad smak och utveckling men det kan 

konstateras att art déco möbler inte gavs något större utrymme i Sverige och därför var Hjorth 

också tvungen att förnya sig. Det kan bara spekuleras i hur NK såg på kritiken men antagligen 

gav de Hjorth nya riktlinjer efter Stockholmsutställningen. Det ska också tilläggas att Hjorths 

stilförändring även torde ha handlat om att de dyrbara art décomöblerna sålde för dåligt. 

 

På varuhusets vårutställning 1931 kunde förändringen skönjas. Många av möblerna var 

fortfarande gjorda i art déco men de kombinerades med mer traditionellt utformade möbler 

och detaljer. Interiörerna fick mer ”hemtrevnadskänsla” eftersom de inte var så strikta och 

renodlat moderna, de blev helt enkelt mer realistiska att genomföra i verkligheten. 

Vad gäller seriemöblerna som Hjorth designade för NK var de ofta utförda i enklare material 

och saknade för det mesta ornamentala detaljer. Seriemöblerna blev den del i hans produktion 

som närmade sig funktionalismen mest. Trots det lyckades Hjorth hålla kvar vid sitt 

formspråk och han fick dem att se ganska exklusiva ut. Seriemöblerna var väldigt strikta och 

förenklade i jämförelse med hans mer påkostade möbler, men om små detaljer hade lagts till 

skulle de plötsligt stå mycket närmare varandra.   
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En annan del av Axel Einar Hjorths karriär blev de många olika inredningsarbetena som 

gjordes för olika butiker, hotell m.m. Inredningarna hade olika syfte och fick därför också 

olika karaktär. Inredningen för Bækmans damkonfektion kom att bli modern med klassiska 

förtecken medan inredningen av Carlton Hotell var mer bekväm och ”vardagsnära”. Något 

som inte har kommit fram i tidigare forskning, är att en stor del av Axel Einar Hjorths 

produktion utgjordes av stilmöbler. Idag ses ofta möbler av detta slag som oviktiga för 

designhistorien men det är en värdering vi har idag och kanske inte i framtiden. Stilmöblerna 

är viktiga att nämna för att förstå Hjorths mångsidighet och tidens smak. Även det faktum att 

Hjorth formgav gardinuppsättningar visar på mångsidigheten. Vad som tyvärr inte har kunnat 

utrönas i uppsatsen är i hur stor utsträckning han formgav övriga rumsdetaljer som väggar och 

golv.  Jag har kunnat konstatera att Hjorth var ansvarig för utformandet av 

utställningsmontern i Barcelona 1929, men med största sannolikhet var han inblandad i 

rummens utformning vid många fler tillfällen än så. Något som också hade varit intressant att 

efterforska mer i, är olika privatbeställningar av möbler eller möblemang. Som sagts tidigare 

var t.ex. Corall en privatbeställd möbel från början. Vad som hade kunnat komma fram vid en 

närmare titt är vilken typ av kretsar som uppskattade Hjorths möbler och ifall vänner tipsade 

varandra om arkitekten.     

 

Frågan om hur Axel Einar Hjorth mottogs under sin karriär har kunnat besvaras med hjälp av 

artiklar ur tidskrifterna Boet, Svenska slöjdföreningens tidskrift och Kompanirullan. Jag har 

kunnat konstatera att det fanns olika åsikter om honom och att Boet uppmärksammade honom 

mest. Svenska slöjdföreningens tidskrift var den mest kritiska av de tre. Den slutsatsen stöds 

av att Hjorth får väldigt lite utrymme i tidskriften om den jämförs med Boet som var en 

likvärdig tidskrift. Också det faktum att recensionerna av Carlton Hotell är så olika stöder 

påståendet. Ändå publicerade också Boet negativa artiklar om Axel Einar Hjorth. De fem 

årgångar av Boet som gåtts igenom (1928-1932) innehåller fyra negativa artiklar om Hjorth 

skrivna av två författare vid olika tillfällen, Gotthard Johansson och Gustaf Näsström. 

Johansson och Näsström var två av funktionalismens största förespråkare och med det i 

minnet är det inte särskilt förvånande att de var negativa gentemot Hjorths möbler. När 

vårutställningen på NK 1929 recenserades av Johansson beskrev han Hjorths möbler som 

”pseudofunktionalistiska”. Skulle möblerna beskrivas idag skulle uttrycket art déco användas. 

Johansson var naturligtvis medveten om det men genom att använda sig av en så negativ 

benämning som möjligt visade han sin ståndpunkt. Art déco är ju ett franskt uttryck som kan 
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översättas till ”dekorativ konst”. Uttrycket kanske kändes oriktigt att använda för många 

funkisivrare eftersom de ansåg att endast det ornamentslösa var dekorativt, men istället för 

”pseudofunktionalism” hade ”prefunktionalism” varit en mer korrekt benämning.      

 

Inte särskilt förvånande var att Kompanirullan hela tiden var positiv i sin rapportering av 

Hjorths möbler. Tidningen rapporterade liksom Boet från vårutställningen 1929 och jämförs 

artiklarna finns det tydliga skillnader. Här talas det inte om ”pseudofunktionalism” men vad 

som ändå är intressant är att ordet funktionalism sätts inom citationstecken av reportern. Han 

förklarar det med att möblerna inte är gjorda i renodlad funkis men skriver vidare att det inte 

heller är Hjorths avsikt, att han är för mycket estet för att kunna släppa dekorativa detaljer. 

Den största kritiken fick Axel Einar Hjorth för sina möbler på Stockholmsutställningen. Både 

Boets och Svenska slöjdföreningens tidskrifts reporter var negativt inställda. Den ena 

elakheten efter den andra publicerades i tidningarna. Kompanirullan däremot hyllar sin 

chefsarkitekt.  

 

Boet måste ha sett Axel Einar Hjorth som en viktig person inom svensk formgivning. Hans 

möbler och inredningar får väldigt mycket utrymme i tidningen och bredden på artiklarna är 

stor. De handlar om allt från barskåp till gardiner. Det som kanske är mest påfallande är att 

det publicerades oerhört mycket bilder av hans möbler och inredningar i tidskriften. 

Majoriteten av de bilder och texter som publicerades om Hjorth var positiva.  

 

Ska mottagandet sammanfattas så är det tydligt att Hjorth fick utstå en hel del kritik från både 

Boet och Svenska slöjdföreningens tidskrift. Gemensamt för majoriteten av de negativa 

artiklarna är att de skrevs av kända funkisivrare. Eva Nordenfelts yttrande om att Hjorth helt 

klart motarbetades av Svenska slöjdföreningen är enligt mig lite väl starkt men det kan 

konstateras att han i det närmaste förbisågs av dess tidskrift eftersom han nämndes ytterst få 

gånger i de årgångar som gåtts igenom. Två av de tre artiklar som tar upp Hjorths möbler är 

negativt formulerade, den tredje är väldigt intetsägande och förmedlar ingen åsikt.  

 

Varför Axel Einar Hjorth var bortglömd så länge hör mycket ihop med det mottagande han 

fick under sin egen tid. Tidskriften Boet utkom endast fram till 1940 och firman har liksom 

Hjorth hamnat i skymundan. Istället är det Svenska slöjdföreningen som har levt kvar ända in 

i vår tid och deras påverkan på svensk formgivning har varit stor. Eftersom Hjorth aldrig var 

intressant för Svenska slöjdföreningen så fick varken han eller art décon någon större plats i 
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vår designhistoria. Jag tror inte att det beror på en systematisk motarbetning utan bara helt 

enkelt att han föll i glömska.  

 

I Sverige har design setts som en viktig del i kampen för jämlikhet och välfärd. Art décon och 

nyklassicismen sågs, med stor rätt, som en exklusivitet för få. Eftersom det var 

funktionalismen som i slutändan gick ut som segrare så har den också fått mycket mer 

utrymme i litteraturen. Det faktum att den egna firman, efter anställningen på NK, inte gick 

speciellt bra har troligen också varit en faktor till att Hjorths namn föll i glömska. Att sluta sin 

karriär med en konkurs kan i alla fall inte ha varit en fördel för Hjorths ihågkomst. Det är 

intressant att göra en liten jämförelse med Carl Malmsten. Som tidigare sagts angående 

litteraturen, är han är en av de få ihågkomna möbelarkitekterna från art décoperioden i 

Sverige. Dock är det inte hans möbler från 1920- och 30-talen som har fått uppmärksamhet i 

litteraturen, utan hans senare produktion som nyproduceras än idag. Jag skulle tro att många 

människor inte ens känner till Malmstens art décomöbler. Den produktionen har inte heller 

spelat någon större roll för bilden av Malmsten, vilket återigen tyder på att perioden har 

ansetts obetydlig för svensk formgivningshistoria.     

  

För att framtida forskning om Axel Einar Hjorth ska kunna komma med nya fakta måste en 

mer omfattad genomgång av Nordiska Kompaniets arkiv göras. Det finns även material om 

NK på Föreningen Stockholms företagarminnen som jag inte har gått igenom eftersom 

utrymmet inte tillåter det. Något som också hade varit intressant är att leta efter artiklar i 

utländska tidningar och tidskrifter för att få en bild av hur Hjorth mottogs utomlands.  

 

Sammanfattning 
Uppsatsen beskriver Axel Einar Hjorths karriär och produktion med tyngdpunkt på åren 1927-

1932. Hjorth är relativt okänd idag trots det faktum att han jobbade som chefsarkitekt på 

Nordiska Kompaniet mer än tio år. Uppsatsen försöker också undersöka hur Hjorth blev 

mottagen av samtida press samt varför han var bortglömd så länge. 

 

Studien visar att Axel Einar Hjorths stil var väldigt internationell. Istället för lugn klassicism 

har hans möbler ofta starka referenser till art déco, en stil som aldrig fick riktigt fäste i 

Sverige. Hjorths stil förändrades med tiden, från att ha varit ganska försiktig och följt de 

klassiska idealen blev han mer och mer vågad och radikal med en höjdpunkt under 
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Stockholmsutställningen 1930. Nordiska Kompaniet deltog även på världsutställningen i 

Barcelona 1929, där Hjorth hade ansvar för utställningsmonterns utformning samt möblerna 

som ställdes ut. Uppsatsen innehåller flera möbelanalyser, vars syfte är att visa Hjorths 

mångsidighet. Han ritade allt från art déco möbler till rena stilmöbler och moderna 

gardinuppsättningar.  

 

Den huvudsakliga källan för uppsatsen har varit tre samtida tidskrifter: Boet, Svenska 

slöjdföreningens tidskrift och Nordiska Kompaniets personaltidning Kompanirullan. 

Uppsatsen visar att Hjorth fick utstå en hel del kritik, främst från Svenska slöjdföreningens 

tidskrift och de som propagerade för funktionalismen i Sverige. De var emot art décon 

eftersom det var en lyxstil riktad mot en välbärgad kundkrets. Det är också anledningen till att 

så lite har skrivits om Axel Einar Hjorth och art déco i Sverige. Funktionalismen gick som 

segrare ur debatten och art décon blev en kortlivad företeelse som snabbt glömdes bort. 
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