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Sammanfattning

I mitt arbete tog jag avstamp i min egen historia, mitt ursprung från Småland.
Jag utforskade med hjälp av litteratur, intervjuer och studiebesök pinnstolens historia, hur den 
började tillverkas i England, spreds till Amerika och vidare tillbaka till Europa igen. Genom 
Henriette Killander i Hok i Småland kom pinnstolen till Sverige i mitten av 1800-talet. Flera 
pinnstolfabriker växte upp i Småland och möbelindustrin var ett faktum.
Pinnstolen har alltid varit en del av vardagslivet och trots att populäriteten hos den har gått upp 
och ner, har den gång på gång återkommit genom historien.
Jag utgick från pinnstolen för att själv skapa tre nya stolar. Mitt mål var att undersöka hur jag 
som designer kan förhålla mig till kulturhistorien för att skapa nya produkter och genom 
arbetet har jag fått en förståelse för att jag som designer hör ihop med min historia, att jag är 
del i ett större sammanhang.

För att sätta mina stolar i ett modernt sammanhang, valde jag också att arbeta med 
Code Concept Development som inreder Urban Delis nya restaurang på Sveavägen i Stockholm. 
Resultatet blev tre olika stolar i tre olika storlekar. Sättet de är uppbyggda på är traditionellt, 
men jag har förskjutit och utmanat det traditionella sittandet.
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In my work I started in my own history, my background in Småland.
I researched the history of the Swedish pinnstol, using literature, interviews and study visits.
I learned how the Windsor-chair was fi rst produced in England, how it was spread to America 
and then back to Europe again.
Through Henriette Killander in Hok in Småland, the chair came to Sweden in the mid-1800s.
Several chair factories was founded in Småland and the furniture industry was a fact.
The Swedish pinnstol has always been a part of the everyday life, despite the popularity has 
gone up and down, the chair always returned throughout history.
I proceeded from the history of the Swedish pinnstol to create three new chairs. My goal was to 
investigate how I as a designer can relate to the cultural history to make new products.

I wanted to put my chars in a contemporary context and I choose to work with Code Concept 
Development and Urban Deli and there new restaurant at Sveavägen in Stockholm.
The result was three new chairs in three different sizes. The way they are made is traditional, 
but I have challenged the traditional way of sitting. 

Abstract
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Förord

Uttrycket Livet på en pinne sägs vara hämtat från fågeln som sitter och sjunger på sin pinne. 
En ganska förnöjsam och bekväm tillvaro.
Av pinnar skapas pinnstolar och på den vill jag sitta förnöjd och glad och sjunga!

Det fi nns många att tacka för tillkomsten av denna rapport men jag vill rikta ett alldeles särskilt 
tack till:
Farfar Börje Hägg
Mats Eriksson, Bodafors, för gästfrihet och generositet under mitt besök.
Lars-Erik Karlsson, Hok, som gav mig möjligheten att se spåren av Hagafors stolsfabrik.
Britt-Marie Börjesgård på Jönköpings läns museum.
Nirvan Richter, Norrgavel.
Siv och Carl Malmstens stiftelse för resestipendie.
Code Concept Development och Urban Deli för att ni bidragit till mina prototyper och hjälpt till 
under min designprocess.
Alfred Hägg och Acron Formservice AB i Anderstorp.
Min handledare Leó Johannsson.
Saina, Erik, Karin, Karin, Andreas, Ivar, Linda, Sebastian.

Mina nära och kära som alltid ställer upp och stöttar och har förståelse för att jag blivit totalt 
uppslukad av pinnstolen. Särskilt tack till Thomas och pappa.
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INLEDNING

Bakgrund

Syfte

Mål

Detta arbete handlar om en resa genom pinnstolens historia och den 
designprocess som blev till genom den. I detta inledande kapitel 
beskriver jag bakgrunden, syftet och målet med arbetet.

Mitt arbete och resa börjar i mina egna rötter. Närmare bestämt hos 
min farfar Börje Hägg.
     Min farfar är född och uppvuxen i det lilla småländska samhället 
Hok. Där jobbade han från tidiga tonåren vid järnvägen. Min farfar har 
berättat hur det varje eftermiddag kom ett lass pinnstolar som med 
tåget skulle transporteras ut till olika delar av landet. Pinnstolarna kom 
från och var tillverkade i Hagafors stolsfabrik, en mil söder om Hok.
     Det som väckte mitt intresse med den här historien är att Hagafors 
stolsfabrik, som bildades 1863, anses vara den första stolsfabriken i 
landet och embryot till den småländska möbelindustrin. 
     Med tanke på Smålands fortfarande så omtalade möbelindustri och 
unika företagsanda, min egen utbildning inom möbeldesign och min 
härkomst från Småland, kändes det självklart att med hjälp av denna 
historia försöka föra pinnstolen in i framtiden.

Mitt mål med arbetet är att jag som designer ska använda mig av det 
kulturhistoriska arvet, som inspirations – och kunskapskälla. Jag vill 
försöka ta hand om det och på mitt sätt föra det vidare in i vår tid. 
     Med min egen erfarenhet och med min hantverkstekniska utbildning 
som grund, med hjälp av möbelformgivare och hantverkare är mitt mål 
att ta reda på vad som är bra respektive dåligt med pinnstolen.
     Genom att välja ut och ta med mig det som är bra, tekniskt, kun-
skapsmässigt och formmässigt, vill jag skapa nya produkter med pinn-
stolen som utgångspunkt. 
     Mitt mål är att det ska bli tre stolar i tre olika höjder. Jag vill att de 
ska höra ihop, men fungera som solitärer. Jag vill att mina stolar ska 
fungera i ett modernt sammanhang och därför har jag valt att sätta 
dem i en restaurangmiljö. Jag kommer att presentera mina förslag för 
företaget Code Concept Development som jobbar med inredningen av 
Urban Delis nya restaurang på Sveavägen i Stockholm. 
     Jag vill med mitt arbete skapa min hyllning till en vardaglig tjänare, 
pinnstolen. 

”Vad som har varit kommer att vara, vad som har skett ska ske igen. 
Det fi nns ingenting nytt under solen.” (Predikaren 1:9-10) 

Syftet med mitt arbete är att ta tillvara på kunskap.  
   Många designers och formgivare använder sig av historien som 
inspiration och utgångspunkt i sina arbeten och genom att se på hur 
andra formgivare har gjort vill jag försöka hitta mitt eget förhållningsätt 
till kulturhistorien.
     Syftet är också att när tanken på att allt redan är gjort kommer, 
istället för att ge upp, se bakåt, låta mig inspireras och lära mig bra 
saker.
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Frågeställning

Avgränsningar

Metoder
Hur kan jag i min designprocess ta hand om, förvalta och förhålla mig 
till kulturhistorien för att skapa nya produkter?

Som metod kommer jag att dela in designprojektet i olika etapper. 
Rapportens struktur bygger på samma etapper.

Den första etappen består av en INSAMLING. Jag kommer att un-
dersöka historien om pinnstolen genom litterära källor. Jag kommer 
också att intervjua människor med stor kunskap på området. Insamlin-
gen ligger sedan till grund för min fortsatta designprocess och presente-
ras i de första kapitlen i denna rapport.

Etappen efter insamlingen består av att FORMULERA designuppdra-
get. Formuleringen görs utifrån kunskapen jag samlat in och utifrån 
beställarens krav och önskemål. 

När formuleringen är gjord börjar jag skissa och VISUALISERA förs-
lag. Denna etapp innehåller undersökning och utforskande av form och 
funktion, material och konstruktion. 

Den fjärde etappen i arbetet handlar om att GESTALTA designen. Jag 
bygger prototyper i full skala. Dessa prototyper presenteras på 
vårutställningen den 23 maj 2014. Jag kommer att göra en utvärder-
ing av mina prototyper när de är klara, för att få en bild av hur de kan 
utvecklas och bli bättre i ett senare skede.

Min sista etapp handlar om att sammanfatta mina insikter och den 
kunskap jag tillägnat mig i arbetet. Detta är den REFLEKTERANDE 
och avslutande delen i arbetet. 

Detta arbete handlar om att skriva min historia om pinnstolen och 
utifrån det rita och tillverka mina egna stolar. Valet av vilka stolar jag 
beskriver ur historien är högst subjektiv och inte på något sätt 
heltäckande.
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Pinnstolens historia

Defi nition av en pinnstol
”…en karmlös stol med solfjädersformigt ställda pinnar i ryggen, 
avsedd att jämte fl era stå vid bordets långsida.” (Lagerquist 1943, sid 
19)

Sitsen
Sitsen på de första småländska pinnstolarna påminde mycket om den 
som brukade fi nnas på den klassiska windsorstolen, som jag 
nämner mer senare, nämligen den sadelformade massiva träsitsen eller 
schablonsätet som yrkesmännen kallade det.
     Sitsen tillverkades från början genom att man hyvlade fram 
materialet för hand till rätt tjocklek. Efter det ställde man stycket på 
kant och yxade fram den typiska sadelformen på sitsen (Lagerquist, 
1943).
     Sitsen har utvecklats en hel del genom historien. Det fi nns varianter 
på pinnstolar som har fyrkantiga eller runda ramverk i vilka pinnarna 
tappas in, med en skiva i kryssfaner som sits. På 1950-talet tillverkade 
Edsbyverken Fanett som var ritad av Ilmari Tapiovara, i den hade hela 
sitsen blivit formpressad och undertill förstärkte man med massivt trä 
där benen fästes in.

En pinnstol är en stol som är sammansatt med hjälp av svarvade, 
tillyxade eller täljda pinnar. I en pinnstol utgår allt från sitsen, det är 
den som är den sammanfogande länken och genom att pinnar tappas in 
i den bildas ryggstöd och benställning. Ryggen konstrueras med hjälp 
av ett antal mindre pinnar, fastsatta i en böjd ram som ger ryggstödet 
dess form, pinnarna till ryggstödet tappas in i sitsens bakkant och på så 
sätt blir ryggen och benen konstruktivt oberoende av varandra. 
    I en sargstol består konstruktion i stolen istället av en sits med fyra 
hörn och fyra ben, ett ben i varje hörn, som sammanfogas med en sarg. 
De bakre benen går upp över sitsens höjd och håller ett ryggstöd. Ofta 
är delarna få, men kraftiga. En pinnstol består av ett större antal tunna 
pinnar som tillsammans bildar en stark konstruktion (red. Paulsson 
1934).

Förmodligen föddes pinnstolen ur de enklaste mjölkpallar med ben 
intappade i en plankbit. Pallen fi ck ett ryggstöd, genom att fl er pinnar 
tappades in i sitsen, förmodligen för att lösa ett praktiskt behov.
    Pinnstolen har återfunnits i hem från alla klasser, och har alltid varit 
en funktionell och användbar stol. Pinnstolen är enkel och hör 
vardagen och livet till. Den är basal och arketypisk. Det är en stol som 
har kallats klasslös och demokratisk. En möbel som de fl esta i vårt land 
har någon form av relation till.

Konstruktion

SAMLA IN
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Windsorstolen
För att kunna berätta historien om den småländska pinnstolen måste 
jag gå långt tillbaka i tiden. Vi måste lämna Smålands och Sveriges 
gränser och ta oss till England och början av 1700-talet. Jag börjar 
berätta historien om pinnstolen i och med den så kallade 
Windsorstolen. 

Historia
Windsorstolen, som är föregångare till den småländska pinnstolen kom 
från England och började tillverkades där under tidigt 1700-tal. 
     Var namnet Windsor kommer ifrån är inte helt säkert men det sägs 
att George III, som var kung i Storbritannien 1811-1820, sett stolen i en 
liten stuga och sedan valde att inreda slottet i Windsor med den och att 
pinnstolen därefter fi ck sitt namn (Stigsdotter, 2013).
     Windsorstolens sits var i massivträ och sadelformad, ofta bildades 
ryggstödet av sju pinnar infästa i sitsen. Med hjälp av en vågformad 
övre ryggbricka bildades ryggstödets kurva.
     I England fi ck stolen en viss utseendemässig förfi ning, men den 
förändrades inte speciellt mycket under 1700 och 1800-talen. Hantver-
ket var hårt reglerat i England genom skråväsendet, vilket betydde att 
bara godkända snickare fi ck tillverka stolar och formen och utseendet 
var i stort sätt bestämd. Det gjorde att stolen i England behöll sitt
utseende och sin karaktär under en lång tid (Lagerquist, 1943).

Utmärkande för Windsorstolen i Amerika var att olika delar i stolen 
ofta tillverkades i olika material för att förbättra konstruktionen. De 
svarvade pinnarna kunde vara i björk, bok eller lönn, träslag som läm-
par sig bra för att svarva i. Den massiva sitsen i alm, gran eller poppel, 
för att göra den något lättare och ryggstycket som höll samman rygg-
pinnarna förekom i ask eller idegran, träslag som är bra för delar som 
ska böjas. Stolarna målades sedan för att täcka över de olika träslagen. 
(Synge, 1978)

Med emigranter från England, kom Windsorstolen till Amerika. Där 
fanns det inte något reglage eller skråväsende och det började hända 
spännande saker med stolen. Just för att amerikanska hantverkare 
hade fritt spelrum och kunde utveckla stolen som de ville kom det 
väldigt många olika varianter på Windsorstolen. Formgivningen var 
en viktig del i konkurrensen för att kunna sälja så många stolar som 
möjligt och hantverkare inspirerades, tog intryck och konkurrerade lika 
mycket som de hjälpte varandra (Stigsdotter, 2013).

Amerika

En variant på hur Windsorstolen kunde se ut. Denna kallas för 
Bowback-chair
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Windsorstolens betydelse
Windsorstolen var enkel, den passade i alla hem och under denna tid 
var många människor i behov av nya, billiga möbler. I Amerika blev 
dessutom stolen mycket mer populär än den tidigare varit i England.
Det var bland annat med hjälp av Windsorstolen som den industriella 
tillverkningsindustrin i Amerika kom igång på riktigt (Stigsdotter 2013)
     Det sägs dessutom att Thomas Jefferson, Amerikas tredje president, 
satt i en windsorstol när han skrev under Amerikas självständighets-
förklaring 1776 och precis som Marit Stigsdotter uttrycker det i sin bok 
Björk kom pinnstolen att bli en demokratisk stol. Den fungerade i alla 
rum och hos alla, hög som låg, i vardagsrummet och i stadshuset,
inne som ute.
     I England användes stolen främst som en praktisk vardagsstol och 
förekom vanligen på bykrogar, i stugor och te- och kaffehus, medan den 
i Amerika fi ck en högre ställning och användandet blev mer utbrett. De 
amerikanska modellerna utvecklades till att bli mer sofi stikerade och 
graciösa. (Synge, 1978) 
     Så småningom började stolen spridas och nådde tillbaka till Europa, 
efter sin resa från England till Amerika där den utvecklats och förfi nats. 
Windsorstolen förekom inte i någon större utsträckning i Sverige i
början av 1800-talet, men några få har funnits i herrskapsmiljöer. 

Två andra exempel på Windsorstolen.
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Pinnstolen och Henriette Killander
Det sägs att det var fru Henriette Killander som gav upphov till den så 
betydelsefulla pinnstolsindustrin i Småland i mitten av 1800-talet.
    Henriette var gift med Johan Fredrik Killander och de ägde Hooks 
herrgård och Lindefors bruk i Hok i Småland.
    Henriette hade vid något tillfälle kommit i kontakt med den engelska 
Windsorstolen och ville själv ha ett exemplar. Hon gjorde en ritning 
som hon lämnade till snickare Daniel Ljungquist. Han tillverkade ett 
första exemplar, vilken Henriette blev mycket förtjust i och hon beställ-
de ett halvt dussin stolar till. Daniel Ljungquist tillverkade alla stolar 
för hand med hjälp av yxa och trampsvarv.
    Till skillnad från den amerikanska Windsorstolen, som ofta var 
uppbyggd med fl era olika träslag valde Daniel Ljungquist att 
använda björk till alla delar i stolen. Björk är ett segt och hårt material 
som dessutom fungerar bra att svarva i. Stolen betsades i gult och 
polerades blank (Stigsdotter, 2013).

Tillverkningsindustrin tar form
Det fi na folket, societeten, kom som gäster till herrgården, fi ck se och 
provsitta stolarna och många blev förtjusta. Fler folk beställde pinn-
stolen och Daniel Ljungquist fi ck mycket att göra och fi ck därför ta 
hjälp av fl er snickare för att klara av arbetsbördan. Alla stolar gjordes 
för hand med hjälp av trampsvarv och handverktyg.
    Ryktet om pinnstolen spreds och snart hade Daniel Ljungquist fått 
konkurrens. Johan Wilhelm Thunander och hans medhjälpare Frans 
Ståhl och Otto Karlsson-Kraft såg potentialen i pinnstolen och började 
också tillverka stolar i en liten drängstuga med trampsvarven som 
hjälp. Thunander kom snart fram till att de kunde rationalisera arbetet 
genom att använda sig av vattenkraft för att driva svarven. De andra 
snickarna, Frans och Otto var skeptiska. De menade att en vattendriven 
svarv skulle slå ihjäl dem och ännu var de inte redo att dö! Thunander 
tog då hjälp av traktens unga män som han lärde att svarva. 

Thunander var en entreprenör och han köpte mark och byggde en fab-
rik, det som kom att bli Sveriges första stolsfabrik. Den bildades 1863 
och fi ck namnet Hagafors stolsfabrik. På det sättet tog Johan 
Willhelm Thunander hantverket och gjorde det till industri. 

Pinnstolen som Henriette Killande beställde ska ha sett ut ungefär 
som denna pinnstol.
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Tillverkningen ökar
Pinnstolen passade in i tiden. Den var en produkt som gick bra att 
tillverka med de enklaste verktyg, men som också fungerade utmärkt 
för massproduktion. 
    Fler snickare såg att pinnstolen var en bra stol att massproducera och 
redan 1870, tätt efter bildandet av Hagafors stolsfabrik, lades grunden 
för Nässjö stolsfabrik och mycket snart växte den ena pinnstolsfabriken 
efter den andra upp i Malmbäck, Tranås, Vetlanda och Värnamo och 
vidare ut i smålands djupa skogar. 
    Att pinnstolen fi ck så stort genomslag i Sverige i mitten av 1800-talet 
tror Mats Eriksson i Bodafors beror på att samhället var under en stor 
förändring i och med industrialiseringen. Det var också en tid då det 
var svårt att leva på landsbygden. Människor fl yttade till städerna eller 
emigrerade till Amerika, de var i behov av lätta, billiga möbler till sina 
små lägenheter eller packningar. 
     I många utav hemmen på landsbygden fanns inte så mycket lösa 
möbler, utan de som fanns var tunga och sittplatserna var väggfasta 
bänkar. De gick inte att ta med sig i en fl ytt och då fungerade pinnstolen  
bra. 
    Så småningom blev pinnstolen en riktig slit- och slängmöbel som inte 
sparades för eftervärlden. På grund av att pinnstolar ofta hade tunna 
och spröda delar gick de ganska lätt sönder. Men pinnstolen var också 
relativt enkel och billig att tillverka och därför lades ingen större vikt 
vid att laga eller spara dessa stolar, istället kastades de eller blev till 
brasved. Det är en anledning till att det fi nns så få äldre pinnstolar som 
har bevarats till vår tid (Lagerquist, 1943).
     Snart blev marknaden ändå överetablerad och fl era små snickerier 
var tvungna att tänka om. Många valde då att också börja tillverka 
andra typer av möbler. Och så utvecklades pinnstolsindustrin till 
möbelindustri. 
    Den småländska möbelindustrin hade, tack vare Henriette Killander 
och pinnstolen kommit för att stanna. 

Moodboard. Henriette Killander (längst upp till vänster) bodde i Hok, 
beställde en pinnstol och några år senare var småland fullt av små 
pinnstolsfabriker.
Min farfars morfar, Johan Pettersson (bilden i mitten längst upp), var 
god vän med Emmy Killander, dotter till Henriette Killander.
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1700 1800 1850

Några kända pinnstolar
Pinnstolen har under åren förändrats och utvecklats. Den har kommit 
och gått, ibland varit väldigt trendig till att näst intill dö ut.
    Genom historien har pinnstolen förändrats och utvecklats, 
moderniserats och rationaliserats. Men enkelheten i konstruktionen 
har levt kvar. I detta kapitel ska jag lyfta fram några stolar och historien 
bakom dem. Det är ett urval av ett stort antal pinnstolar som har tillver-
kats genom tiderna. Jag har valt att lyfta fram dem som på något sätt ha 
varit en del i mitt eget arbete och min designprocess och dem som jag 
tycker visar på viktiga förändringar eller uppmärksammar något 
speciellt. Det är inte på något sätt en heltäckande tidlinje. Jag kommer att lyfta 
några pinnstolar och berätta lite mer detaljerat om dem. 

Klassisk mjölkpall, 
troligen ursprunget 
till pinnstolen

En variant på Wind-
sorstolen.

Pinnstolen som Henriette 
Kilander beställde.
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Lilla Åland Solfjädern
1939 besökte Carl Malmsten och några av hans elever Finströms 
medeltidskyrka på Åland. Malmsten blev betagen av pinnstolarna i 
lokalen och har beskrivit det som att det växte ett ”pinnstolsblomster 
från sakristians stengolv”. Han lät sina elever mäta upp pinnstolarna. 
     Det traditionsenliga var att tillverka en så kallad ”fjortonpinnastol” 
som hade sju pinnar över sitsen och sju under sitsen, men stolarna på 
Åland var annorlunda då de istället hade nio pinnar i ryggen. 
     Carl Malmsten utgick från uppmätningarna som gjordes på plats, 
förfi nade modellen, tog bort en ryggpinne, så det blev åtta, gjorde den 
lite mindre och enklare för att den skulle passa in i tiden. Och så hade 
klassikern ”Lilla Åland” skapats (Blomquist, 2012).

Sonna Rosén, inredningsarkitekt utbildad på konstfack, ritade pinn-
stolen Solfjädern 1948. Rosén lär ha utvecklat den med tanke på äldres 
ergonomiskabehov .
     Sonna Rosén utvecklade pinnstolen och gjorde den mer fåtöljlik. 
Med hjälp av Solfjädern visade hon på att pinnstolen också kunde vara 
en skön och tillbakalutad möbel. På 50-talet fi ck stolen en utmärkelse 
av Moma, Museum of Modern Art i New York.
     Pinnstolen Solfjädern ritades för och tillverkades av Nässjö Stolsfab-
rik, Nesto. Idag tillverkas den fortfarande men det Gemla Fabrikers AB 
som står för produktionen.

     Stolsfabriksaktiebolaget i 
Smålandsstenar, nuvarande 
Stolab, började tillverka ”Lilla 
Åland” 1942 och det har de 
fortsatt med sedan dess.
     Nu har Lilla Åland nästan 
blivit något av en statussymbol 
och den syns ofta i inredning-
smagasin och reportage, på 
restauranger och i matsalar. 
Sedan våren 2014 pryder des-
sutom Lilla Åland ett alldeles 
eget frimärke (Stolab, 2010).

Solfjädern av Sonna Rosén

Hans Wegner, Peacock Stol

1939 1947 1948

Carl Malmsten, Lilla Åland
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Fanett
På 1950-talet designade Ilmari Tapiovara en pinnstol åt företaget Eds-
byverken i Edsbyn. Edsbyverken hade startat sin snickeri-
verksamhet 1899 och på 1930-talet började Edsbyverken även tillverka 
skidor. I tillverkningen av skidor blev det mycket spill av björkmaterial 
och därför började man tillverka pinnstolar av resterna.
     Det som utmärkte Tapiovaras stol, Fanett, var att han tog tillvara på 
skiktlimningstekniken som användes i skidtillverkningen. Han använde 
formpressat material till sitsen och under den förstärkte han med en 
ram i massivt trä i vilken benen och ryggpinnarna tappades in. På det 
sättet lyckades Tapiovara skapa en pinnstol som istället för att vara 
tung och klumpig, endast vägde 2,5 kg. Det blev också försäljningsargu-
mentet: ”Fanett som ett fjun så lätt.”

     Istället för att göra som på klassiska pinnstolar, med pinnar som 
”spretar” uppåt och utåt, vände Tapiovara på hela ryggstycket och 
pinnstolen fi ck ett nytt utseende. Fanett blev oerhört populär och sålde 
enligt Edsbyverken i fem miljoner exemplar (Esbyverken AB, 2012).
    Fanett passade in i folkhemmet. Den var enkel, modern och lätt, men 
hade samtidigt det trygga lantliga utseendet. 

19551950

Yngve Ekström, ARKAIllmari Tapiovara, Fanett

Illmari Tapiovara, Mademoiselle 
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Family Chairs
Lina Nordquist valde att använda sig av pinnstolen som utgångspunkt i 
sitt examensarbete från Beckmans. 
     Lina Nordquists tanke med stolarna var att utgå från en traditionell 
teknik, där kunskapen om att ekonomiskt ta tillvara på materialet är 
stor, och föra in det i ett modernt sammanhang. 
     Var och en av stolarna är tänkta att ha sitt eget personliga uttryck 
och individuella karaktär runt bordet.
2010 valdes stolarna ut för att medverka på höstutställningen på The 
Museum of Modern Art, Moma, i New york. 
    Lina Nordquist visade med sitt arbete att pinnstolen fortfarande är 
aktuell och fungerar bra i ett modernt sammanhang (Nordqvist, 2013).

1990 2000 2010

Mats Theselius, Pinnstol

Mårten Cyrén, Lillängen

Patricia Urquiola

Mia Gammelgaard, Hippo Nirvan Richter, Pinnstol

Emma Olbers, Greta Färg och Blanche, F-A-B chair

Lina Nordquist, Family Chairs
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Röster om pinnstolen
Jag ville ta reda på vad andra människor har för förhållande till pinn-
stolen och därför har jag gjort intervjuer med tre personer.
Jag har använt mig av öppna frågor i min intervju och återger här 
skriftligt i stora drag det som jag tycker var väsentligt i intervjuerna. 

Mats Eriksson
Mats Eriksson är inredningsarkitekt och bosatt i Bodafors, han har stor 
kunskap om pinnstolen och dess historia. Tillsammans med Mats fi ck 
jag en titt i Hembygdsföreningens arkiv i Bodafors, där gamla böcker, 
prislistor och ritningar från Bodafors Möbelfabrik fi nns bevarade.    
     Bodafors är ett samhälle med lång möbelhistoria. Precis som i många 
andra småländska samhällen och byar började man i slutet av 1800-ta-
let att tillverka pinnstolar i Bodafors. Ganska snart var pinnstolstillver-
kningen i Småland överetablerad och Bodafors stolsfabrik utvecklades 
från pinnstolsfabrik till att även tillverka andra typer av möbler.
   Jag fi ck tillfälle att ställa frågor till Mats om hans eget förhållande till 
pinnstolen och vad han tycker det är som gör den så speciell.
   Mats egen pinnstolsfavorit är Mademoiselle av Ilmari Tapiovara.
Det var när tv:n började bli populär som Mademoiselle lanserades och 
enligt Mats kom den helt rätt i tiden. Mademoiselle är en lite lägre, till-
bakalutad stol, den har inga armstöd som är i vägen och den är bekväm 
att sitta i. Att sitta bekvämt och kunna göra något samtidigt som tv:n 
stod på var en bra kombination, särskilt för kvinnor som inte tyckte att 
de kunde spendera tid framför Tv:n utan att göra något nyttigt också. 
Överhuvudtaget tycker Mats att Ilmari Tapiovaras möbler är geniala. 
Han tycker att de visar på hur formgivaren har tagit hjälp av kultur-
arvet, i det här fallet en klassisk stolsteknik, och förändrat och 
förbättrat den. 
    Mats har inte själv tillverkat någon pinnstol, men försöker när han 
får tillfälle att inreda restauranger med pinnstolar.

Inredningsarkitekt Mats Eriksson, Bodafors
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Konstruktion
Det som Mats tycker är bra med en pinnstol är att den går att göra med 
väldigt primitiva medel. Till en början yxades eller täljdes virket fram 
när man var i behov av en praktisk stol. Men det visade sig att pinn-
stolen också passade väldigt bra för att rationaliseras och bli en indus-
triprodukt. Det som är mindre bra med en pinnstol är att den är tung, 
den går inte att stapla och den är svår att transportera, säger Mats.
    Jag frågar Mats om han vet om några knep för att få konstruktionen 
att bli bättre och han berättar att genom att klyva virket till pinnarna 
som ska svarvas blir fi brerna starka och pinnen bryts inte lika lätt av. 
Ett annat knep är att ha olika fuktighet i sits och rygg. Pinnarna som 
ska tappas in i sitsen bör vara torrare än själva sitsen. Förr brukade 
pinnarna torkas ut ordentligt över eld innan de tappades in. Pinnarna 
kunde då inte bli mindre, utan svällde istället när de kom i ett normal-
fuktigt rum och på det sättet satt de på plats i sitsen.
     Hur tapphålet ser ut är viktigt. Om man gör tapphålet i två steg, och 
låter tapphålet vara lite större överst och låter tappen se likadan ut, kan 
man få en otroligt stark konstruktion. 

Pinnstolens populäritet
Att pinnstolen fi ck ett så stort genomslag i Sverige tror Mats beror på 
att folk var i behov av lätta praktiska möbler. Pinnstolen kom i en tid 
då det var svårt att leva på landsbygden. Många människor fl yttade till 
städerna eller emigrerade. Man kunde inte ta med sig alla tunga mö-
bler, speciellt inte de långa väggfasta sittbänkarna man hade i stugorna. 
Då passade pinnstolen bra. Den var enkel, billig och lätt att tillverka. 
    Mats tror absolut att pinnstolen har en framtid. För Mats är pinn-
stolen så genuin och ursprunglig att han tror att den alltid kommer att 
fi nnas. Visst går det i vågor men periodvis passar pinnstolens lite 
spretiga formspråk bra in i tiden. 

Arkitektens skissbok, Bodafors Möbelarkiv.
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Britt-Marie Börjesgård
I Jönköping på länsmuseet pågår utställningen ”100 x kulturarv”. På 
den utställningen var en del tillägnad ”sittandets kulturarv”. Här fanns 
ett stort antal pinnstolar samlade som representerade olika delar av 
historien.
     I utställningen får besökaren följa hur pinnstolen utvecklats och 
förändrats fram till vår tid. Här fi nns en av de första pinnstolarna som 
Henriette Killander beställde, här fi nns stolar tillverkade i olika fabriker 
runt sekelskiftet 1800-1900, stolar med perforerad plywoodsits, Lilla 
Åland, Fanett från 50-talet, Solfjädern av Sonna Rosén, barnstolar från 
tidigt 1900-tal och nya pinnstolar av Mats Theselius och Fredrik Färg. 
   Jag pratar med Britt-Marie Börjesgård som är byggnadsantikvarie och 
konstvetare och som har varit med och ställt i ordning utställningen om 
vad det är som gör pinnstolen så speciell. 
   Britt-Marie tycker att pinnstolen är enkel och förståelig, man begriper 
formen och den är lätt att tillverka. Dessutom är en pinnstol mycket 
lättare att laga än vad en sargstol kan vara, för den blir inte skev på 
samma sätt, menar Britt-Marie.
    Pinnstolen är en basform, den är klasslös, den har funnits och fi nns 
i alla hem oavsett klass. Hon vill inte säga att hon har någon speciell 
favoritpinnstol, utan menar att varje tid har sin charm. Britt-Marie tror 
absolut att pinnstolen har en framtid, det är en bra och fungerande 
form, menar hon.

Bilden visar en dela av utställningen “Sittandets kulturarv” på 
Jönköpins länsmuseum.
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Nirvan Richter
Nirvan Richter är arkitekt, möbelformgivare, möbelsnickare och grun-
dare till företaget Norrgavel. Norrgavel startades 1993 och är ett företag 
som vill stå för enkelhet, känsla och närvaro. Norrgavel vill förmedla 
ett förhållningssätt till inredning som är humanistiskt, ekologiskt och 
existentiellt (Norrgavel, 2014).
    Nirvan beskriver sitt förhållande till pinnstolar som gott. För honom 
står pinnstolen för något väldigt sympatiskt. Det är inte så svårt 
att med enkla medel få en hög komfort i en pinnstol. Pinnstolen är 
lättskött, de håller i generationer och om de går sönder, går de nästan 
alltid att reparera, säger Nirvan. 
    Nirvan menar att charmen med pinnstolen är att den fi nns i så mån-
ga olika varianter och att den, trots att konstruktionen är så enkel, har 
kunnat få så många olika uttryck och utföranden, pinnstolen har ut-
vecklats olika i olika regioner.
   Pinnstolen är från början en möbel som utvecklades från de enklaste 
mjölkpallar som sedan på 1700-talet blev till förfi nade stolar i England, 
Windsorstolen. Windsorstolarna dom är ju bara fullkomligt helt 
underbara säger Nirvan. Nirvan kan känna en viss irritation över att 
det ibland verkar som att pinnstolen är en svensk idé från 1940-talet, 
när det är en av vår kulturs äldsta typer av stolar.

Pinnstol till Norrgavel
2010 började Nirvan Richter, efter att i många år fyllt sitt block med 
skisser på pinnstolar, intressera sig för historien om pinnstolen Haga. 
Det är sedan stolen Haga som Nirvan Richter har inspirerats av när han 
tillverkade sin egen pinnstol åt Norrgavel. Jag har tittat på det bästa 
av olika gamla pinnstolar och sen försökt att göra den så fi n som det 
någonsin går, berättar Nirvan.
    Historien om Haga hör ihop med Carl Malmsten och Lilla Åland. 
Sven-Erik Fryklund var elev till Malmsten och sägs ha variten av dem 
som ritade upp Lilla Åland. Fryklund och Malmsten kom i konfl ikt med 
varandra och Fryklund valde att rita sin egen variant av pinnstolen från 
Åland. Det blev Haga och den tillverkades på Hagafors stolsfabrik i 
Småland. Och även om Haga har varit utgångspunkt när Nirvan ritade 
sin pinnstol, så menar Nirvan att hans pinnstol är en helt annan stol, 
anpassad efter dagens komfortkrav. Och till skillnad från Lilla Åland 
är Nirvans pinnstol mindre, lättare och man sitter, enligt honom själv, 
bättre i den. 
    Lilla Åland var de första stolar som Nirvan köpte när han fl yttade 
hemifrån och de fi nns fortfarande kvar, han tycker mycket om dem men 
han tycker att de är lite stora, klumpiga och baktunga. 
    Nirvan tycker att processen när man utgår från en klassisk enkelhet 
är rolig och han tycker det är onödigt att göra en stor grej av egenvärdet 
på formen. Det viktiga är att vara noggrann med detaljerna och kom-
forten, det är där, menar Nirvan, som saker och ting skiljer sig åt.

Pinnstol, ritad av Nirvan Richter
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Att skapa en bra stol
Att skapa en bra stol handlar för Nirvan om att först och främst bestäm-
ma sig för vilken typ av sittande man är ute efter. Nirvan berättar att för 
honom är det som att stolarna sitter i kroppen, han säger sig ha kropps-
minnen efter olika stolar han suttit på genom livet. Och trots att stolar 
till utseendet kan se ungefär lika ut, kan det vara en oerhörd skillnad 
att sitta på dem. Och ofta är det ytterst få skillnader som påverkar 
sittandet. Det handlar om att göra små justeringar hela tiden och jobba 
med proportioner och detaljer för att få till ett så bra uttryck och skön 
sittkomfort som möjligt.
   För Nirvan är det viktigt att en pinnstol är helt limmad, det är det 
som är charmen säger han, och benen ska självklart vara infästa direkt i 
sitsen.
   När jag frågar Nirvan om han tycker att det fi nns något som är dåligt 
med pinnstolen svarar han att han inte riktigt ser det så. Det fi nns olika 
typer av stolar för olika tillfällen och en pinnstol passar inte i alla mil-
jöer, men i sitt rätta sammanhang, menar Nirvan, är de underbara. Sen 
fi nns det självklart nackdelar, som att de inte går att stapla, och att det 
kan göra dem lite klumpiga och otympliga.
    Att göra en bra stol eller möbel tar lång tid. Det handlar om att testa 
och träna om och om igen och det fi nns inga enkla knep som gör det 
lättare. Formgivning tar tid och det kräver tålamod. Så fort Nirvan har 
sett en stol som han tycker om brukar han sätta sig på den och känna 
på den. Han mäter nästan alltid upp den och samlar på sig kunskap om 
olika stolar och mått, det har han gjort i stort sätt hela livet och det i sig 
har blivit som en utbildning. Med tiden har han märkt att det går myck-
et lättare att formge än det gjorde för tjugo år sen, men det handlar om 
att prova sig fram för att med tiden bli bättre och bättre.

Vurmen för pinnstolen
Pinnstolen har de senaste åren varit populär och man börjar mer och 
mer se den i restaurangmiljöer och i inredningsmagasin. När jag prat-
ade med Nirvan påpekade han detta och han menade att det är lätt att 
tala om att det skulle handla om formfrågor, när det egentligen handlar 
om något annat, något större, som ligger bakom. Nirvan menar att det 
handlar om en avspegling av vilket förhållningssätt man har till livet. 
    En pinnstol står för något enkelt, avskalat och praktiskt. Kanske är 
vurmen för pinnstolen ett tecken på att många människor längtar efter 
äkthet. Många människor vill idag ha äkta råvaror, gärna att det är 
mindre komplicerat och schysst mot natur och människor. Pinnstolen 
är precis vad den utger sig för att vara och det är det som gör att den 
passar så bra i vår tid.
   Att se bakåt och hämta inspiration från allmogens bakomliggan-
de tankar och symboler handlar inte om att kopiera möbler, utan att 
försöka hitta vad det är som är så kraftfullt i allmogen. För Nirvan står 
pinnstolen för ett omhändertaget möbelspråk, det är enkelt, sakligt och 
skönt. Pinnstolen är lätt att leva med, utan att den tar speciellt mycket 
uppmärksamhet, säger han. Pinnstolen, menar Nirvan, är urtypen av 
en funktionell stol i vår kultur, den representerar folkhemstanken, där 
man inrättar sitt liv på ett praktiskt och hygieniskt sätt.
    När jag frågar Nirvan om han tror att pinnstolen har en framtid 
svarar han att det tror han verkligen. Sen kommer pinnstolen komma 
och gå, för så är det. Nu fi nns det en stor vurm för just pinnstolen, men 
om ett tag kommer människor att tröttna. Då får pinnstolen ligga och 
vila i lugn och ro ett tag och så kommer den tillbaka igen, så smånin-
gom. Själv, säger han, kommer jag alltid att ha pinnstolar.
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Studieresa

Min farfar Börje Hägg utanför hembygdens hus i Bodafors den 20 mars 
2014. 

Den 20 mars 2014, på morgonen, tog jag och min farfar, Börje Hägg 
bilen mot Svenarum och Hagafors. Planen var att göra en studieresa 
till pinnstolsindustrins vagga. För mig betydde resan ett tillfälle att låta 
mig inspireras och att sätta mitt arbete i ett sammanhang.
    Min farfar är uppvuxen i Hok, i närheten av Hagafors, där pinnstol-
stillverkningen en gång började. 

Hembygdsföreningen i Svenarum
I Svenarum fi ck jag och farfar tack vare Lars-Erik Karlsson möjlighet 
att besöka hembygdsföreningen, där en liten samling av pinnstolar 
från Hagafors stolsfabrik fanns bevarade. Det var stolar från olika tider 
i fabrikens historia. Och Lars-Erik berättade att på några av de tidiga 
modellerna lät man tappen till benen gå rakt genom den sadelformade 
sitsen, och sedan satte man en kil genom tappen. 
   Några riktigt gamla stolar fanns inte att se i den lilla samlingen, men 
dock några olika modeller från mitten av 1900-talet. I samlingen fanns 
en del gamla verktyg och mallar men det är tyvärr inte så väl dokumen-
terat. 
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Hagafors
Genom Lars-Erik fi ck vi också möjlighet att besöka den gamla fabriks-
byggnaden som fi nns kvar i det lilla samhället Hagafors. I en del av den 
gamla fabriksbyggnaden fi nns nu en butik för byggvaror, men stora 
delar av huset står tomt och oanvänt.
    Fabriken är ett stort hus i trä i tre våningsplan. Rödfärgat på utsidan 
med stora vitmålade, spröjsade fönster. Det är lite svårt att förstå att 
det en gång varit full aktivitet i den här kalla och tysta lokalen.
    Nu används vissa delar till lagerlokal och förvaring. Det var inte 
mycket av inventarierna från stolsfabriken som fanns bevarat. Vissa 
spår, men det mesta togs med till Nässjö när fabriken fl yttades dit på 
1960-talet.
     När vi tog oss upp för den mycket nedslitna trappan, i vilken indus-
triarbetarna nött på stegen många gånger dagligen, fann vi en hög med 
papper och dokument, rester och fragment från en svunnen tid. Där 
låg lönebesked och produktblad, pärmar och år av dokumentation från 
en industrihistorisk era. Vidare in i lokalen stod några gamla, trasiga 
stolar, täckta av damm. I ytbehandlingsrummet, längst upp i en annan 
del av huset stod ett gammalt lackeringsbås kvar med stelnad färg. 
Fabrikens uppbyggnad är typisk för tiden, då industrier ofta byggdes i 
fl era våningar. Ju mer bearbetad möbeln blev desto högre upp kom den 
i byggnaden. Ytbehandlingen kom sist och låg därför längst upp (Stigs-
dotter, 2013)
      Hur historien om Hagafors började, det vet vi och att saker och ting 
måste förändras är en del av vår historia. Men det är ändå med ett visst 
vemod som jag lämnar Hagafors och de få spillror av stolsfabriken som 
fi nns kvar. Hagafors stolsfabrik köptes upp av Nässjö stolsfabrik och 
några år senare lades produktionen i Hagafors ner. Samhället som växt 
upp runt en industri, och en gång var en blomstrande och levande plats 
känns nu ganska öde och tom. 
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Min process
En designprocess handlar till stor del om ett praktiskt arbete där jag 
som designer arbetar för att uppnå ett resultat på det mål jag har satt 
upp. Det handlar om att arbeta fram en produkt som uppfyller de krav 
och önskemål som jag själv eller någon annan ställer.
    Designprocesser ser olika ut för olika människor och de skiljer sig åt, 
beroende på uppdrag.
    I denna designprocess handlar det om att jag, med hjälp av den 
kunskap som jag har samlat på mig om pinnstolen, ska formge tre nya 
stolar. Min designprocess började alltså i samma stund som jag började 
min insamling om pinnstolens historia.
    Designprocessen kan verka lite statisk när den beskrivs i efterhand. 
Därför är det viktigt att komma ihåg att de olika etapperna aldrig är 
skilda från varandra utan att de under processens gång överlappar 
varandra. I vissa moment kommer jag en bit, inser att jag hamnat i en 
återvändsgränd, får välja bort och sedan börja om på nytt igen. Det är 
en levande process, en ständig rörelse.

Kreativitet och begränsningar
För att vara kreativ krävs begränsningar. Det krävs ramar att förhålla 
sig till. För att tänka nytt behöver jag veta vilka regler jag kan bryta 
mot. Och det är på grund av att vi har begränsningar som vi kan bli 
kreativa (May, 1975) Därför har jag också fått tvinga mig till att be-
gränsa mig, jag har planerat och delat in processen i olika etapper för 
att kunna föra arbetet framåt. Under vägen dyker det alltid upp nya 
och spännande idéer och möjliga vägar att gå. Men hela tiden måste 
jag göra val, utifrån mina mål och mitt uppdrag och så småningom ska 
valen leda till ett resultat som överrensstämmer med målet jag har.

FORMULERA
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Designprojektets bakgrund och målsättning
Designprojektets bakgrund handlar om att jag som designer har valt att 
utgå från det kulturhistoriska arvet där jag har hämtat kunskap och låtit 
mig inspireras för att sedan skapa nya produkter.
För mig själv har det varit viktigt att ta reda på och lära mig om histo-
rien bakom och kring pinnstolen. Designprojektet har på det sättet varit 
ett personligt arbete där jag genom att ta reda på fakta och kunskap 
har blivit inspirerad och genom att själv formge och tillverka pinnstolar 
har fått en egen kunskap och förståelse för teknik, konstruktion och 
formgivning. 
    Jag har också velat sätta mina produkter i ett modernt sammanhang 
och därför har valt att vända mig utåt och låta mitt projekt vara riktat 
till en kund. I det här fallet har jag fått hjälp av Code Concept Develop-
ment som arbetar för Urban Deli.
    Mitt mål i designprocessen har varit att göra tre pinnstolar, i olika 
storlekar som ska fungera i en restaurangmiljö. En barstol, en matsalss-
tol och en loungestol. Pinnstolarna är tänkta för Urban Delis nya res-
taurang på Sveavägen i Stockholm.
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Undersökning

Urban Deli är ett restaurang- och saluhallskoncept med verksamhet 
i Stockholm. Urban Deli står för kvalitet och mångfald och de vill stå 
till tjänst för den moderna storstadsmänniskan. För Urban Deli är 
hantverk, tradition och hållbarhet viktigt. Restaurangen är en levande, 
sprudlande och genomtänkt plats. Det gäller hanteringen av mat, där 
kvaliteten ska gå först, gärna lokal- och närproducerat och helst inget 
onödigt spill. I planering och inredning av restaurang och butik ska mö-
bler och ytor vara funktionella, gärna med fyndiga och smarta lösning-
ar.
Ett utav de behov som restaurangen har är sittmöbler i restaurangdel-
en. Och främst efterfrågas hållbara barstolar med ryggstöd.

Urban Deli har ett behov av hållbara stolar med hög kvalitet.
En stol på Urban Deli kräver tuffa tag. Den ska ha en hållbar konstruk-
tion och tåla hårt slitage. Slitaget på en stol på en restaurang är särskilt 
utsatt på nederkanten av benen. Fotstöden på högre stolar är också ett 
utsatt område. Stolen ska vara bekväm för ett ganska långt sittande.
    Stolen måste kunna frigöras från golvet på något sätt. Det kan 
innebära att den är stapelbar, hängbar eller att den går att lägga upp på 
bordet utan att den tippar ner.
    Lokalt producerade varor är något Urban Deli gärna lyfter fram och 
att ta hänsyn till det när stolen tillverkas är önskvärt. Det kan innebära 
att stolen tillverkas i närområdet av Sveavägen eller att den tillverkas i 
ett lokalt nätverk av företag i Småland

Uppdraget

Material

För att få en bra bild av vad uppdraget handlar om och vem det är som 
ska ha produkten försökte jag göra en sammanfattning om kunden, 
uppdraget och de material jag tänkte använda mig av. På det sättet hade 
jag innan mitt formgivningsarbete började, satt upp ramar att förhålla 
mig till under mitt fortsatta arbete. 

Urban Deli

Jag kommer mestadels att använda mig av björk. Björk är rakfi brigt 
och därför lätt att bearbeta. Eftersom det är en pinnstol kommer det 
förmodligen att ingå svarvade delar och björk passar även bra för 
svarvning. Ryggbrickan i ryggstödet kommer förmodligen att behöva 
böjas och björk fungerar bra även för det.
    För att stolen inte ska bli för tung kan det bli så att jag använder mig 
av lättare material i sitsen. Traditionellt har plywood används, det är 
också tänkbart för mig. Jag kan också tänka mig textila material eller 
läder. 
    Jag kommer eventuellt att använda mig av andra material om det 
förbättrar konstruktionen, sittkomforten eller går att motivera på annat 
sätt. Metall, plast, läder eller textil är förslag på andra material jag då 
kan tänka mig att använda.
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Krav
Hållbar stol – Både med tanke på miljö och konstruktion
Den ska tåla tuffa tag.
Den ska vara tyst.
Ska kunna fl yttas från golvet.
Funktionell, utan konstigheter.

Önskemål
Den ska vara taktil, kännas skön att ta på och ta i.
Vara bekväm för ett lagom långt sittande i restaurangmiljö.
Till största delen tillverkad i trä.
Den ska vara lätt.
Utstråla hantverk, tradition och kvalitet.
Får gärna ha fi nurliga lösningar.
Bärare av en historia.
Lokalt producerad

Idé och skiss
I mitt arbete har jag stött på mängder av pinnstolar i alla dess former. 
Nu var det dags för mig att själv försöka att ta fram min egen variant, 
som också svarar på kraven som ställs av Urban Deli.

Koncept
Jag bestämde mig för att utgå från två olika koncept när jag skissade på 
mina stolar. Dessa koncept fungerar som inspiration och hjälp när jag 
ska göra val och begränsningar. Koncepten har varit min utgångspunkt 
när det gäller det estetiska, hur stolarna ska se ut och upplevas. 
    
De koncept jag valde var: Bonnig och Urban. 

Koncepten växte fram med pinnstolen i åtanke. Pinnstolen kommer 
från en lantlig miljö, men har tagit sig in i staden. Jag valde koncepten 
för jag anser att pinnstolen kan vara i båda miljöerna.

Arbetet med att sortera upp olika krav och önskemål.
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En Bonnig stol är:
Redig, jordnära och otippad. 
På landet fi nns det mycket utrymme och stora ytor och därför kan en 
bonnig stol ta mycket plats. Den är ofta ganska traditionell, men kanske 
bär den på en och annan överraskning. Den är praktisk, enkel och lätt 
att förstå. En bonnig stol är rejäl och ordentlig. Den skäms inte för vad 
den är, utan är stolt och trygg. Ibland kan det vara svårt att ändra på 
det bonniga. En bonnig stol kan vara envis och konservativ.



30Josefi na Hägg - Livet på en pinne
Examensarbete i Möbeldesign, Carl Malmsten Furniture Studies

En Urban stol är:
Mångkulturell, trendig och världsvan.
I den urbana miljön är det många som trängs på samma yta. För att 
synas och höras måste en Urban stol ta till andra medel än att vara stor. 
En urban stol är inte rädd för att utmana traditionerna. Den är öppen 
för nya impulser och kulturer och vill gärna vara först med de senaste 
trenderna. Den Urbana stolen kan vara lite osäker och vänder lätt kap-
pan efter vinden eftersom det gäller att alltid hänga med.
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Jag jobbade ganska länge med denna typ av ryggkonstruktion, men fi ck det aldrig att fungera så 
bra. Och på grund av tidsbrist fi ck jag lämna undersökandet av den typen av stol. 

Jag insåg snart att skissa på stolar med hjälp av penna och papper var 
svårt. Jag började göra enkla modeller i skala 1:5 då jag fi ck en helt 
annan känsla för hur stolen skulle kunna se ut, från olika håll och med 
olika perspektiv. Nu hade jag en början, något att utgå från och något 
att utveckla. 

Med hjälp av kamera och ljusbord var det sedan enkelt att börja skissa 
fram olika varianter på de stolar jag byggt i modell. Ganska prestigelöst 
och fritt gjorde jag många modeller och testade allt jag då kunde 
komma på. 

VISUALISERA
Skiss
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Det urbana och moderna börjar ta form. Med hjälpav de olika delarna som 
jag ritade upp i fullskala började jag experimenter med olika former på 
stolarna.

En pinnstol består av ryggbricka, ryggpinnar, sits, bakben, framben och 
stag. Det sägs att vissa pinnstolsfabriker i början av 1900-talet hade 
sina personliga signalement. Till exempel kunde svarvningarna se lite 
olika ut från olika företag, som ett slags kännetecken. Parallellt med 
skissandet i mindre skala gjorde jag också förslag på olika typer av ben, 
olika sitsar och ryggpinnar i full skala utifrån mina två koncept. 
Jag tänker mig att jag gjorde en liten pinnstolsfabrik, där det fi nns olika 
ben, sitsar och ryggar att välja på som går att kombinera på olika sätt 
och det ger olika uttryck. På så sätt kan mina delar bli mina personliga 
signalement.

Stolens olika delar
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Idén om att göra benen grova nertill började växa fram. Jag funderade my-
cket kring det här med att benen ofta slits nertill och vad jag kunde göra för 
att motverka det. Det är också här som idén om att det kan vara något i ett 
annat material börjar växa fram.

Jag lekte med olika storlekar och dimesioner på stolarna.
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Tester och experiment (Skissutveckling)
Efter att jag hade gjort ett stort antal skisser där jag försökte visualisera 
mina idéer behövde jag testa komfort, sitthöjd, sittdjup, lutning och di-
mensioner i full skala. Jag tog tåget ner till Småland och Häggs Snickeri 
och började bygga fullskalemodeller. 
Nu kunde jag sitta på stolen, se storleksförhållanden och känna 
sittkomforten (till viss del). Jag fi ck också fram några grundmått att 
utgå från i mitt fortsatta formgivningsarbete.

Materialundersökning
De material som jag har undersökt och som jag vill använda mig av i 
mina stolar, förutom björk, är formpressad fi lt för att göra pinnstolen 
lättare och nättare. Jag tänker att fi lten skulle kunna ersätta den tunga 
och klumpiga sitsen. Sitsen vilar på ett massivt ramverk i vilka ben- och 
ryggpinnar är infästa. Detta ät inte något nytt, bland annat Ilmari Tap-
piovara använde en skiktlimmad sits i sin stol Fanett för att göra den 
lättare. Men fi lten känns lite mer modern och den skulle också medver-
ka till att dämpa ljud i en restaurangmiljö.
Jag pratade med Nordifa, som jobbar med formpressad fi lt i möbler. 
Troligtvis går det inte att ha enbart formpressad fi lt i sitsen, utan den 
måste ha någon typ av kärna, till exempel en träskiva, som stadgar upp.
     En annan idé som jag har är att låta möbeltassen bli en del av själva 
pinnstolens ben, som en socka, som inte bara medverkar till att stolen 
blir tyst när den skjuts över golvet utan också skyddar benets avslut mot 
slitage. Jag funderade på om det precis som sitsen kunde vara form-
pressad fi lt, men i kontakt med Nordifa lärde jag mig att det troligtvis 
inte skulle gå att formpressa så små och snäva detaljer. Dessutom skulle 
fi ltmaterialet troligtvis dra åt sig mycket smuts och damm.
Istället har jag undersökt möjligheten att använda mig av silikon eller 
gummi.
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Formgivning
Jag hade ett möte med Code Concept Development, som jobbar för Ur-
ban Deli, inplanerat och till det mötet bestämde jag mig för att presen-
tera förslag på stolar från mina två olika koncept, Bonnig och Urban. 
Eftersom jag hade testat stolar i full skala var det också lättare att börja 
rita upp dem i dataprogrammet Solid Works. Min ambition var att rita 
tre stolar i olika storlekar på de två olika koncepten.
    I detta skede fi ck jag snabbt sortera ner alla olika förslag jag skissat 
på tidigare för att snabbt få fram presentationsmaterial. Att begränsa 
mig och göra urval var nödvändigt för att komma vidare.

Den bonniga stolen fi ck rejäla 
dimensioner, en massiv träsits 
och är på gränsen till lite klum-
pig. Det ger den ett jordnära och 
ordentligt uttryck.

Den urbana stolen har smalare 
dimensioner, är lätt och tyst och 
har inslag av andra, nya materi-
al. Sitsen är i 
formpressad fi lt.
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Presentationsmaterial
Jag presenterade fem olika möbler för Code. Tre möbler som hörde till 
konceptet Bonnig och två som hörde till Urban.

Under presentationen pratade vi mycket om vad de tyckte var in-
tressant och vad som skulle kunna fungera i en restaurangmiljö. Kon-
sensus av mötet blev att de tyckte att många saker var intressanta och 
kanske skulle jag försöka att slå samman det som var bra i de olika 
stolarna och tillverka en.
   Jag gick tillbaka till mitt arbete och funderade på hur jag ville göra.
Eftersom jag hela tiden har försökt att utgå från två olika koncept 
bestämde jag mig för att försöka fortsätta så. Stolarna blir mer in-
tressanta om jag har dem tillsammans och kan jämföra dem, det är 
först då som jag kan avgöra vad som är bra eller dåligt.
Jag bestämde mig för att försöka göra prototyp av alla fem. 

Men innan det kunde ske, var jag tvungen att gå tillbaka till skissbordet 
igen. Jag arbetade igenom stolarna ännu en gång. Barstolens höjd hade 
jag missuppfattat, så den skulle arbetas om. Den urbana stolen med 
den formpressade sitsen kändes alldeles för konceptuell än så länge och 
behövde arbetas igenom rejält. Detaljer och dimensioner skulle sättas, 
den lilla sockan på benen skulle konkretiseras och materialen skulle 
undersökas noggrannare. 
    Jag insåg snart att jag trots allt inte skulle hinna med att göra alla 
fem. Stolen med den formpressade sitsen lyckades jag inte få rätt känsla 
för och jag valde istället att fokusera på de bonniga stolarna. Tre stolar i 
olika storlek, precis så som varit mitt mål från början. 
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Här börjar olika varianeter på “Urban” stol att växa fram. Jag jobbade mycket 
med sitsen, som skulle vara av formpressad fi lt. Sitsen på den “Urbana” stolen är 
bredare baktill än framtill. 

Ett litet resonemang kring en detalj. 
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När jag skapade den Bonniga stolen, utgick jag från gamla stolar som 
jag mätte upp och provsatt och genom dem hittade jag mått som jag 
tyckte skulle passa bra på mina stolar. Det är inte alltid så att jag har 
tagit samma mått, många gånger har jag ändrat måtten, men jag har 
hela tiden haft något att förhålla mig till. 

Jag tycker att det är fi nt med en massiv trä-sits. De fl esta riktigt 
gamla pinnstolarna har det och för mig står det för något ärligt 
och äkta. Det är också på ett sätt ett enkelt sätt att tillverka en 
stol på, och det blir en skön och behaglig sitt-yta.

Jag valde att göra stolarna 
i björk, därför att det är det 
material som traditionellt har 
använts i Sverige. Det är också 
ett utmärkt material för att göra 
pinnstolar i.

I ryggen valde jag att ha ett jämt antal pinnar, precis som Carl 
Malmsten valde att göra på Lilla Åland. Traditionellt hade pinnsto-
len sju pinnar i ryggen, men ett ojämnt antal kan göra att en pinne 
skaver på ryggraden, jag ville undvika det.

Jag lät ryggstödet smalna av upptill, så gjorde 
även Ilamri Tappiovara i sin stol Fanett. För mig 
var det ett sätt att ge större utrymme för rumpan 
och också för att förstärka stolens tanke om att 
vara jordnära och stabil eftersom tyngdpunkten i 
stolen hamnar långt ner.
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Prototyp
GESTALTA

Under en veckas tid tillverkade jag, tillsammans med snickare tre olika  
prototyper i en liten snickarbod i Blekinge. 
    Det är en helt annan sak att se möbler tillverkade än att se dem på en 
datarendering. Att bygga prototyper gör att jag själv lär mig mycket om 
tillverkning och konstruktion. 
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Utvärdering av prototyper

Barstolen
Jag tycker att barstolen har kapacitet till att bli något riktigt fi nt. Det 
är ett lågt ryggstöd, mest tänkt som ett lätt stöd, det är inte tänkt för 
ett vilsamt sittande, utan mer aktivt. Men för att det då ska göra någon 
nytta, behöver det rätas upp en aning.
Jag tycker att höjden till slut blev bra. Det passar för sittande vid en 
lägre bardisk och fungerar även som högre pall i ett hem eller vid ett 
arbetsbord. Kanske skulle jag kunna ta i lite mer i dimensionerna och 
fotstödet skulle behöva bli något kraftigare, eller till och med vara i ett 
annat material, för att tåla slitaget som blir på det.

Stolen är ritad för att stå i en restaurangmiljö, vid ett matbord. I en 
sådan miljö är det inte tänkt att sittandet ska bli alltför långt. Jag tror 
att ryggstödet kunde rätas upp en aning även på denna stol, på denna 
stol är det lite väl vilsamt.
Jag tycker att formen och storleken är bra, men jag skulle också vilja 
testa att gå upp lite i dimensioner, göra sitsen bredare och djupare och 
ryggstödet högre. Min ambition var att göra en stol med kraftiga och 
rejäla dimensioner. Det jag upptäckte när stolen var tillverkad var att 
jag hade gjort en stol, anpassad till mig själv, och jag är ganska kort. 

Stolen
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Detta blev min favorit av de tre stolarna. Jag tycker att det är spän-
nande när sittandet förskjuts och sittandet ger ett annat perspektiv än 
det normala. Det ger också en möjlighet att komma ner på en annan 
nivå, kanske på ett barns nivå. Jag ser att stolen skulle kunna använ-
das av både barn och vuxna, och den skulle säker passa väldigt bra i 
till exempel en förskolemiljö. Att den här stolen är tung, ser jag som 
något positivt, det känns att den är stadig och att den kommer att hålla. 
Även på denna stol skulle jag vilja förändra ryggstödet något. Kanske 
göra det lite högre, för nu ansträngs ryggen vid ett längre sittande, och 
i denna stol, till skillnad från de andra två, är tanken ett mer långvarigt 
sittande.

Loungestol

Avslutet på benen fi ck en möbeltass som är förlängd, som växer upp 
och hör ihop med benet.
Jag vill att materialet i dem ska vara något som dämpar ljud och sky-
ddar stolsbenet från att slitas. Jag har inte riktigt hittat vad det där är 
ännu och hur det skulle kunna monteras på ett bra sätt. Jag tänker att 
det skulle kunna vara någon typ av gummi eller silikon. Det måste vara 
ett material som tål kemikalier, om det ska stå i en offentlig miljö. 

Sockan

På dessa stolar har jag valt att låta tappen bli tydlig, det är en detalj 
som beskriver precis hur stolen är uppbyggd. Det ger stolen ett hant-
verksmässigt utseende, något som vittnar om att handen har varit med i 
skapandet. Jag tror att om stolen ska kallas Bonnig, är det en bra detalj, 
som ger stolen ett levande och charmigt uttryck och som ger betrak-
taren en känsla av att stolen är tillverkad i en liten skala, kanske hemma 
på gården. Precis så som pinnstolarna tillverkades i början.

Tappar
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Slutsats
Mitt arbete har handlat om att ta tillvara på pinnstolen som kulturarv, 
att utgå från en gammal kunskap för att skapa något nytt. Mitt mål med 
arbetet var att ta reda på så mycket som möjlig om pinnstolen, både 
som möbel men också som symbol för hur vi lever.
För min egen del har arbetet inneburit att jag lärt mig oerhört mycket 
om den gamla möbeln. Jag har på ett bredare plan sett att jag är del i 
ett större sammanhang, att jag som designer hör ihop med min historia 
och att jag genom att se bakåt kan få mycket kunskap med mig och på 
så sätt, förhoppningsvis undvika vissa misstag i mitt eget skapande.
Pinnstolen står för något basalt som gör att den är tilltalande, den bär 
på något ärligt.
   Att utgå från historien och i detta fall pinnstolen handlar inte om att 
kopiera möbler utan, precis som Nirvan Richter uttryckte det, försöka 
hitta vad det är som är det kraftfulla i kulturhistorien.
Jag tycker att kraftfullheten i pinnstolen enkelheten. Pinnstolen är 
ärlig i sin konstruktion och lätt att förstå. Den står för något basalt och 
ursprungligt och för mig är det vackert och tilltalande. 
   Mitt mål var att ta fram tre stolar i tre olika storlekar, vilket gjorde 
riktningen på mitt arbete tydlig och klar från början. Att sedan försöka 
sätta dessa möbler i ett modernt sammanhang i en restaurangmiljö, 
var ett sätt för mig att försöka göra pinnstolen till en aktuell möbel i ett 
nutida sammanhang. 

REFLEKTERA

En av mina fullskalemodeller är här under uppbyggnad och står i jämförelse 
med äldre varianter på pinnstolar.

Ett av mina mål var att ta reda på vad som var bra respektive dåligt med 
pinnstolen. Jag ville ta med mig det som var bra för att skapa en ny 
produkt. Pinnstolen är ofta tung, och eftersom även jag valde att använ-
da mig av en massiv sits, är mina stolar förhållandevis tunga. Eftersom 
pinnstolen inte går att stapla och blir den kanske lite otymplig och tar 
mycket plats vid transporter och lagring. Men att en möbel är tung, 
behöver inte bara vara en nackdel. Att möbler står stadigt ger också en 
känsla av att de är rejäla och kommer att hålla.

Ett annat problem är att stolarna blir rangliga, att pinnar och ryggbrick-
or lossnar. Här gäller det att ha stor kunskap om hur träet rör sig och 
hur det går att motverka att sådant sker. Jag har fått lära mig att det 
bland annat handlar om att låta pinnarna som ska tappas in ha en lägre 
fuktighet än vad sitsen har.  Många med lång erfarenhet av snickeriar-
bete har stor kunskap på området. Jag som designer har möjlighet att 
söka reda på människor som har den kunskapen, och använda mig av 
det som är de bästa teknikerna, när mina produkter ska tillverkas.

Vad är bra och vad är dåligt med en pinnstol?
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Metoden
Min designprocess har varit väldigt lik det sätt vi lärt oss att arbeta på 
under utbildningen. Och det var från början ett medvetet val. Att först 
göra en stor insamling och att sedan arbeta sig igenom del för del, sort-
era, välja och sortera bort tills det inte fi nns så många alternativ kvar 
är ett arbetssätt som fungerar bra för mig. För min del handlade detta 
projekt om ännu ett tillfälle att praktisera metoden, innan arbetslivet på 
riktigt startar. 
    I en sådan här typ av designprocess är det viktigt att hela tiden vara 
medveten om vilka val jag gör och varför. Det är inte alltid lätt att hålla 
det fokuset och när valen baseras på eget tyckande och tänkande kan 
det lätt bli så att jag blir osäker eller ångrar de val jag har gjort. Jag har 
fl era gånger under mitt arbete tänkt att jag borde ha arbetat tillsam-
mans med någon, just på grund av att jag har svårt att hålla fast vid 
mina beslut om jag blir ifrågasatt för dem. Konsekvensen av det blir att 
jag ibland tar beslut, baserat på någon annans tyckande och inte min 
egen övertygelse om vad som är bäst. Här handlar det också om att vara 
ännu tydligare i början på vilka målen ska vara.
    Ibland kan det vara svårt att hitta glädjen i skapandet. Ovissheten 
på vad resultatet ska bli kan bli svår att hantera och den blir istället en 
belastning. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg, att i en kreativ 
process ingår ovisshet och är en nödvändighet, annars hade ju proces-
sen varit onödig. 

Avslutande diskussion

Det är alltid värdefullt att ha någon annan att bolla sina tankar med under 
arbetets gång.
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Att arbeta mot kund
Den största lärdomen som jag tar med mig från att arbeta mot en ”rik-
tig” kund är att jag aldrig behöver vara rädd för att jag bli för tydlig. Och 
det handlar inte om att komma med revolutionerande innovationer, 
utan om lösningar på ett problem eller visa på ett förslag på en ön-
skvärd produkt. Formgivningsarbete handlar om tålamod. Det handlar 
om att efter ett samtal med kunden kunna gå tillbaka för att ändra och 
förfi na, jobba med detaljer, för att till slut komma fram till en produkt 
som tillfredställer både mig och kunden. 

Det här är bara en början
Arbetet som jag har gjort är bara en början. Att komma fram till det, var 
en stor lättnad. Jag har nu påbörjat ett arbete som förmodligen kom-
mer att fortsätta lång tid framöver. Ibland har jag tänkt att det kanske 
är det här som är min livsuppgift, att tillverka pinnstolar! Självklart har 
jag brottats med tanken över om det verkligen behövs fl er stolar och om 
alla stolar inte redan är gjorda. Men på samma gång har jag insett att 
det är när jag själv har praktiserat görandet, som jag har lärt mig och 
fått insikter. Och det är i görandet som jag kan få säga saker på mitt 
sätt. Jag tror att skapande och kreativitet är nödvändigt för att vi som 
människor ska känna meningsfullhet. Men skapandet kan också vara en 
lustfylld aktivitet för stunden, och inte mer än så, dock nog så viktig.
På vilket sätt vi skapar eller är kreativa skiljer sig åt men ett av mina 
medel har blivit att tillverka möbler. 
    Jag har kommit fram till att min pinnstolsresa bara har börjat, 
framtiden får utvisa var den slutar.

Att pinnstolen som symbol står för något demokratiskt och vardagligt 
gör att den får ett ännu större attraktionsvärde. Pinnstolen har genom 
tiderna kommit och gått, men på något sätt ändå alltid funnits med i 
människors liv. Som tysta vardagliga tjänare. Pinnstolen påminner mig 
om ett förhållningsätt till livet som jag vill ha. Att vara enkel, ärlig och 
fi nnas till för andra när det behövs. 

Till sist
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